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O Jimmy P conta-te tudo, aqui!
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Boa sorte!
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Quanto tempo já dedicaste a pensar realmente a sério no teu futuro? 
Já descobriste a tua vocação? Estás a par da oferta formativa que 
existe, e do que pode dar-te boas perspetivas de futuro? Qual é a 
área que vais escolher, e em que faculdade? No fi nal, o importante 
é que tentes conjugar tudo isto, para que encontres o teu espaço 
no mercado de trabalho.
No mês da maior feira de educação e formação - a Futurália, onde 
a Mais Educativa vai estar novamente em grande estilo - damos-te 
alguns exemplos de áreas formativas com saída profi ssional, e das 
profi ssões que com elas podes desempenhar. Pelo meio, voltamos 
a falar-te da importância da orientação vocacional!
Mas há muito mais nesta edição, e o Jimmy P é a grande estrela, ou 
não fosse ele visitar-te durante a Futurália deste ano. No stand da 
Mais Educativa, para além de muitas outras surpresas, vais poder 
conhecer o rapper, pedir-lhe um autógrafo, e mais tarde assistir a 
um showcase exclusivo! Contamos-te tudo nestas páginas, onde 
encontras ainda uma entrevista aos D.A.M.A, as novas redes sociais 
que estão na moda, e uma reportagem no Bounce Portugal. É de 
correr e saltar por mais!

Tiago Belim, Diretor Editorial

ESTATUTO EDITORIAL
A Mais Educat iva é uma revista mensal de informação geral e de âmbito nacional ,  que pretende fornecer aos 
jovens estudantes do Ensino Secundário conteúdos sobre as suas áreas de interesse, como educação, cultura e 
tecnologia,  entre outros.  A Mais Educat iva pretende incent ivar o gosto pela le i tura e pela escr i ta,  e contr ibuir  para 
a informação e formação dos jovens. A Mais Educat iva rege-se, no exercíc io da sua at iv idade, pelo cumprimento 
r igoroso das normas ét icas e deontológicas do Jornal ismo, bem como pelos pr incípios de independência e r igor 
editor ial .  É interdita a reprodução, parcial ou integral ,  de textos,  fotograf ias ou i lustrações desta revista,  sob 
quaisquer meios e para quaisquer f ins,  sem a autor ização escr i ta da Mais Educat iva.
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GANHA ENTRADAS PARA A FUTURÁLIA!

A Futurál ia  deste ano está mesmo aí  a  chegar,  e  tu 
podes marcar presença à borla,  com uma das 20 
entradas duplas que temos para dar.

PARTICIPA ATÉ:  14 DE MARÇO

PVP: SOB CONSULTA  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Futurália

GANHA 2 PARES DE PAEZ

As alpercatas mais trendy  deste verão podem ir 
parar-te aos pés,  a  custo zero.  Ganha um dos 2 
pares de Paez que estamos a dar!

PARTICIPA ATÉ:  30 DE MARÇO

PVP: SOB CONSULTA  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Paez

GANHA 2 PLANOS DETOX DA DRINK6!

Gostavas de experimentar um plano detox,  com-
posto por sumos e sopas? Tens a tua oportunidade 
neste passatempo,  com a oferta de 2 Planos Detox 
da Drink6.

PARTICIPA ATÉ:  14 DE MARÇO

PVP: SOB CONSULTA  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Drink6

LEVA PARA CASA 1 KIT DE PRODUTOS PHILLIPPE BY ALMADA

Gostas de cuidar da tua pele? Temos 1 kit de produtos 
Phillippe by Almada para te dar, composto por 1 Creme 
de rosto + 1 Leite corporal + 1 Sabonete.

PARTICIPA ATÉ:  30 DE MARÇO

PVP: SOB CONSULTA  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Phillippe by Almada

GANHA 3 LIVROS “O MEU PRIMEIRO PRONTUÁRIO ORTOGRÁFICO”

Queres melhorar a tua expressão oral e escrita, e 
reforçar os teus conhecimentos da língua portuguesa? 
Part ic ipa para ganhares um de 3 l ivros  “O Meu 
Pr imeiro  Prontuár io  Ortográf ico” .

PARTICIPA ATÉ:  31  DE MARÇO

PVP: SOB CONSULTA  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO: Lidel

GANHA 3 LIVROS “O PAPAGAIO DO JESUS”

Este é o l ivro que te traz as histór ias e os momen-
tos-chave da vida do treinador que pegou fogo à 
Segunda Circular.  Part ic ipa para ganhares um de 3 
l ivros “O Papagaio do Jesus”!

PARTICIPA ATÉ:  4 DE ABRIL

PVP: SOB CONSULTA  .  Informação cedida pelo departamento comercial  .  FOTO:  Matéria-Prima Edições

CONDIÇÕES GERAIS DOS PASSATEMPOS DA MAIS EDUCATIVA 
1. a) O passatempo “Ganha entradas para a Futurália!” termina às 12:00h de 14 de março de 2016. b) O passatempo “Ganha 2 
pares de Paez” termina às 12:00h de 30 de março de 2016. c) O passatempo “Ganha 2 Planos Detox da Drink6!” termina às 
março 12:00h de 14 de março de 2016. d) O passatempo “Leva para casa 1 kit de produtos Phillippe by Almada” termina às 
12:00h de 30 de março. e) O passatempo “Ganha 3 livros ‘O Meu Primeiro Prontuário Ortográfico’” termina às 12:00h de 31 
de março. f) O passatempo “Ganha 3 livros ‘O Papagaio do Jesus’” termina às 12:00h de 4 de abril. | 2. Os vencedores serão 
anunciados até ao final do dia de fecho do passatempo. | 3. Das respostas recebidas, apenas serão consideradas válidas 
as que preencherem devidamente os campos solicitados no formulário de participação. | 4. Só é aceite uma resposta válida 
por endereço de e-mail e por concorrente. | 5. Do conjunto de respostas válidas recebidas, os premiados serão selecionados 
a cada dez participações, até a totalidade dos prémios estarem atribuídos. | 6. No caso do número de participações ser 
inferior ao número de prémios disponíveis, serão contemplados todos os participantes que responderem acertadamente. | 
7. A lista dos premiados será publicada online, na área de Passatempos, sendo os vencedores ainda notificados via e-mail 
ou telefone, pelo que os participantes deverão facultar sempre os seus contactos corretos e atuais. | 8. Todas as demais 
dúvidas e questões podem ser endereçadas para o e-mail passatempos@maiseducativa.com. | 9. Só são permitidas par-
ticipações de residentes em Portugal Continental. | 10. A Mais Educativa reserva-se o direito de excluir participações que 
sejam consideradas fraudulentas ou ofensivas.
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O BENFICA ESTÁ À PROCURA DOS
VERDADEIROS BENFIQUISTAS. 

ÉS UM DELES?

O "Período de Descontos à Benfica" está nas 
Escolas Secundárias para encontrar os me-
lhores adeptos do Sport Lisboa e Benfica. 
Todos eles serão postos à prova, e serão re-
conhecidos pelo seu esforço com um bilhete 
para apoiar o Bicampeão, no Estádio da Luz.
Para poderes participar nesta prova dedica-
da aos verdadeiros Benfiquistas, só tens de 
estar atento. O Benfica e a Mais Educativa 
vão lançar mais desafios, que te vão permitir 
ganhar bilhetes, para ti e para os teus amigos.
Aproveita esta oportunidade para acompa-
nhares o teu Clube ao vivo! Mais de 850 Ben-
fiquistas já aceitaram o desafio, e tu só pre-
cisas de estar atento ao número de minutos 
de descontos dos jogos do Benfica, porque 
amanhã podemos estar na tua escola!
[FOTO: Mais Educativa]

JOGOS EDUCATIVOS 
PARA TODOS

É já dia 7 de maio que são lançados  4 jogos 
educativos, criados por uma equipa multi-
disciplinar da Universidade de Coimbra. Es-
tes jogos  abordam literatura, história, ma-
temática e linguagem, e pretendem alcançar 
alunos entre o 2º ciclo e o Ensino Superior.
O jogo Os Maias – Becoming an expert cen-
tra-se na obra e tem quase 500 perguntas 
de escolha múltipla. Já no jogo 1910, par-
tes à aventura, ajudando um jornalista que 
acompanha os vários momentos do fim da 
Monarquia e da implantação da República. 
Se preferes os quebra cabeças, o Tempoly 
oferece jogos tipo puzzle, e o Konnecting – 
O Homem, ser comunicante acompanha a 
evolução da comunicação humana desde a 
Pré-História até aos nossos dias. Diverte-te 
e aprende! [FOTO: Universidade de Coimbra]

A INTERNET NA TUA 
ESCOLA É LENTA? 

A qualidade da Internet nas escolas voltou 
a ser tema de conversa, com a Associação 
Nacional de Dirigentes Escolares a dizer à 
rádio TSF que a rede é “lenta e por vezes 
inacessível”, e que existem problemas gra-
ves no acesso à Internet em muitas escolas 
portuguesas.
Em resposta, o Ministério da Educação 
aponta como origem para os problemas de 
lentidão os usos não prioritários das redes 
das escolas, ou seja, os teus: “Há um elevado 
número de acessos a sites de jogos, a redes 
sociais e muitos descarregamentos de apli-
cações”, segundo fonte oficial.
Já foi colocada em cima da mesa a hipótese de 
bloquear o acesso a alguns serviços, como 
as redes sociais.

CIENTISTAS LEVAM O RAMO DA 
ASTRONOMIA A TODO O PAÍS

Para acabar de vez com o desconhecimento 
acerca desta área, os cientistas do Instituto 
de Astrofísica e Ciências do Espaço prepa-
raram um roteiro que irá percorrer o país, 
de nome Ignite Astro. A ideia é provar que 
a investigação é possível e fazer o público 
“regressar” à infância, ao mesmo tempo que 
o incentiva a lançar questões como “de onde 
viemos?” e “para onde vamos?”
O modelo utilizado nas sessões é o do Ignite, 
ou seja, cada orador fará a sua apresentação 
com base numa sequência de 20 slides, que 
avançam automaticamente a cada 15 segundos.
[FOTO: NautilusCL @ Flickr]

A LES ROCHES CHEGOU 
A CHICAGO

A escola de Hotelaria Les Roches abre um 
novo campus na cidade de Chicago, nos Es-
tados Unidos da América.
Numa primeira fase, na Les Roches Chicago 
vai ser lecionado o curso de Licenciatura em 
Business Administration em International 
Hotel Management, com início em julho de 
2016. As candidaturas a esta formação de 3 
anos e meio estão abertas exclusivamente a 
detentores de passaporte americano, mas a 
escola começará a aceitar as propostas de 
estudantes internacionais depois de concluída 
a autorização dos serviços de imigração 
norte-americanos, que já está a decorrer.
[FOTO: Les Roches]

DIA ABERTO NAS 
UNIVERSIDADES

São várias as Universidades e as Faculda-
des que vão organizar um Dia Aberto para 
te dar a conhecer a sua oferta formativa. 
Deixamos-te com a lista de alguns dos 
próximos Dias Abertos:
16 DE MARÇO - Universidade de Trás-os-
-Montes e Alto Douro 
16, 17 E 19 DE MARÇO - Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão do IPL e Escola 
Superior de Saúde do IPL

Vai a maiseducativa.com para veres a lista 
completa. [FOTO: UTAD]
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GANHAR RECOMPENSAS POR
FALAR COM OS TEUS AMIGOS?...
...Sim, leste bem! Falar com os teus amigos pelo chat é algo que fa-
zes diariamente e  algo natural na tua vida, certo? A Mais Educativa 
TV gosta que tu saias sempre a ganhar, e por isso apresenta-te a 
Jesbee, uma nova aplicação que te permite ganhar recompensas 
por fazer isso mesmo... falar com os teus amigos! Através da Jes-
bee, podes ganhar créditos de duas formas: convidar os teus amigos 
a utilizar a aplicação, e trocar mensagens com eles. Depois, podes 
trocar os créditos ganhos por recompensas várias, como descontos 
e bilhetes para o cinema!
Se ainda não estás convencid@, vai a www.jesbee.com e comprova 
por ti mesm@!

ALUNOS A TEREM IDEIAS
BRILHANTES!
Problemas. Uma palavra que faz parte do nosso dia a dia. Todos os 
dias és confrontad@ com problemas que tens de resolver, em casa 
ou na escola, com amigos ou sem eles. E porquê fi cares a queixar-te 
deles, se não tentas resolvê-los?
Incentivar-te a resolver os mais pequenos problemas do quotidiano, 
de forma criativa e inovadora, é um dos objetivos do projeto Mentes 
Empreendedoras. Este ano, os alunos da Escola Secundária Professor 
Reynaldo dos Santos foram desafi ados pelas Mentes Empreende-
doras a resolver, em 5 minutos, problemas da escola. E se visses os 
problemas que eram...! Desde casas de banho que fechavam cedo 
demais, a problemas nos bebedouros de água, passando por cacifos 
partidos.
Estes alunos foram realmente criativos e resolveram uma série de 
problemas na escola deles. E tu, estás à espera de quê? Sê uma 
pessoa empreendedora: transforma as tuas ideias em realidade, 
melhorando a tua vida e a dos outros! E porque não começar pela 
tua escola?

Acabas este ano o Secundário, e não sabes bem o que deves fazer a 
seguir? A Mais Educativa está aqui para te ajudar (e não só): de 16 a 
19 de março, vai decorrer na FIL, em Lisboa, a 9ª edição da Futurália 
– a maior feira de ensino a nível nacional, onde podes encontrar, ao 
longo de uma área de 20000 m2, informações sobre o acesso ao 
Ensino Superior, oferta formativa, cursos e programas académicos.

Mas conta também com muita dinâmica e diversão, sobretudo da tua 
Mais Educativa, com a sessão de autógrafos e o showcase do Jimmy 
P, no dia 17! E no dia 18, o João Paulo Sousa (apresentador do Curto 
Circuito) vai ser o nosso repórter, entre muitas outras surpresas!
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CONHECIMENTO E DIVERSÃO NUM SÓ LOCAL, EM 3 DIAS!
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PUB

NÃO TE VICIES NESTE JOGO, 
QUE OS TPC ESTÃO À TUA ESPERA...
Sabemos que adoras videojogos e que passas horas a jogar. Mas 
já paraste para pensar no quê ou em quem está por detrás? Vem 
conhecer o David Amador, o criador do jogo Quest of Dungeons. Este 
jogo é um RPG (Role-Playing Game) onde os elementos do jogo são 
sempre diferentes (posição dos objetos, posição dos inimigos, etc.), 
e não há vidas: se morres, tens de recomeçar do zero! Um jogo diver-
tido e que pode ser jogado no telemóvel ou numa consola. Por falar 
em consola... sabias que o David Amador foi o primeiro português 
a ter um jogo lançado na Xbox One, da Microsoft? No mínimo fi xe, 
não?!
Convidamos-te a jogar Quest of Dungeons! Para isso, basta ires à loja 
da Xbox One e procurar pelo nome do jogo. Esperamos que gostes, 
mas... cuidado! Não te vicies em demasia, que os TPC estão à tua 
espera.

A MAIS EDUCATIVA TV FOI 
NAVEGAR NO OCEANÁRIO DE LISBOA
O Oceanário de Lisboa tem um novo programa de educação, que 
pretende alertar-te para as ameaças ambientais que se colocam 
hoje em dia e que, em larga escala, são causadas pelo Homem. Já 
reparaste como os restantes animais vivem em harmonia com a Mãe 
Natureza, conseguindo satisfazer as suas necessidades biológicas 
e preservando o meio ambiente? Então porque não copiá-los? Sim, 
isso mesmo: porque não copiarmos os animais, de modo a pro-
teger o nosso planeta? É isso que o Oceanário de Lisboa quer que 
tu aprendas, através de um processo chamado biomimetismo. Mas 
se já estás a pensar que isto é uma seca... esquece! Nós estivemos 
lá e podemos comprovar como é brutal e super divertido. Por isso, 
convidamos-te a passar pelo Oceanário de Lisboa e a participar nos 
diversos workshops que estão a decorrer. Inspira-te na natureza!

ELE QUIS DIZER QUE NÃO...
...Mas não conseguiu, pelo menos à Mais Educativa TV, quando o convidámos para 
uma entrevista! Pois é, estivemos com ele na primeira pessoa e podemos garantir-te 
que foi um bocado muito bem passado. Diz ele que o último álbum que lançou, 
Para Sempre, é a cena mais sincera dele. E sincera foi também a entrevista. Con-
fidenciou-nos que a mensagem deste álbum é positiva, mesmo quando fala de as-
suntos delicados. Falou-nos das suas influências e inspirações, sendo que muitas 
passam por mensagens que recebe dos fãs. E por falar nisso, a experiência do pró-
prio cantor pode ser uma grande inspiração para ti: sempre lhe disseram que nunca 
iria conseguir viver do rap, e no entanto ele conseguiu cumprir esse sonho, que tem 
desde pequeno! Em 2016, poderás ver o Dengaz no MEO Marés Vivas, bem como 
em vários outros locais, um pouco por todo o país. Fica atento e não digas que não!
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A qualidade nos processos de educação e formação tem vindo a ser 
matéria de alargados debates a nível mundial. São muitos os rela-
tórios, estudos e fora que apontam a qualidade das aprendizagens 
realizadas num contexto profissionalizante como um forte impulso à 
empregabilidade de quem opta por estas vias e, consequentemente, 
como um fator que contribui, de forma relevante, para o aumento da 
competitividade das empresas e para a sua sustentação económica.

O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P., na sua qualidade 
de serviço público de emprego e de maior operador de formação em 
Portugal, assume este debate e esta demanda pela qualidade como 
uma das suas bandeiras, nomeadamente, procurando desmistificar 
os preconceitos que ainda existem quando falamos de formação 
profissional.

Exemplo disso são os Campeonatos das Profissões – WorldSkills 
Portugal, que dão um contributo valioso para a avaliação da qualidade 
da formação e para o debate e reflexão sobre a qualificação 
profissional e consequente interação entre o ensino profissional, 
ensino tecnológico, formação profissional e mercado de trabalho. 
Mas em que consiste esta organização?

Os Campeonatos das Profissões são competições dirigidas a jovens 
entre os 17 e os 25 anos, que concluíram ou se encontram a fre-
quentar um percurso de qualificação, em modalidades de educação e 
formação profissional, onde se destaca o nível individual de com-
petências, rigor e domínio de técnicas e de ferramentas para o 
exercício de cada profissão a concurso, através da realização de 
provas práticas de desempenho avaliadas segundo critérios exigen-
tes e de acordo com prescrições técnicas estabelecidas internacio-
nalmente por júris compostos de peritos altamente qualificados 
(formadores, profissionais, empresários).

Com estes Campeonatos, pretende-se, por um lado, aferir a eficácia 
da formação profissional ministrada pelos diferentes operadores, 
e, simultaneamente, induzir fatores de crescente qualidade, inovação 
e criatividade nos processos de ensino-aprendizagem.

Este é um conceito que já tem uma longa história, remontando ao 
ano de 1950, quando se disputaram, em Madrid, os primeiros Cam-
peonatos Internacionais das Profissões entre Portugal e Espanha, e 
no qual participaram 24 concorrentes, 12 de cada país, distribuídos 
por 12 profissões. Esta iniciativa inédita conduziu, ainda na década 
de 50, à criação de uma organização, atualmente designada por 
WorldSkills International (www.worldskills.org), assente em pres-
supostos de cooperação, partilha de boas práticas e promoção da 
importância das competências profissionais no desenvolvimento 
socioeconómico dos países.

Importa, aqui, sublinhar o papel de Portugal, que se constitui como o 
único país membro fundador da Worldskills International que perma-
nece de forma ininterrupta até à data. Portugal é, assim, o país com 
mais experiência neste domínio, tendo celebrado, em 2015, 65 anos 
de participação.

Ao longo da sua história de participação contou com cerca de 669 
jovens profissionais e obteve 29 medalhas de ouro, 59 medalhas de 
prata, 52 medalhas de bronze e 82 medalhas de excelência. 
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O Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. entende a 
WorldSkills como uma plataforma mundial de excelência e de 
desenvolvimento de competências que se constitui como um 
movimento global no domínio dos campeonatos das profissões, 
mas também da promoção das qualificações, do desenvolvimento 
de carreiras, da educação e formação, da cooperação internacio-
nal e da pesquisa. Foi, assim, com base neste pressuposto que, 
enquanto organismo representante de Portugal na WorldSkills 
Europe e na WorldSkills International, que organiza e realiza o 
Campeonato das Profissões a nível nacional e assume a repre-
sentação portuguesa nos campeonatos internacionais adotou a 
marca Worldskills Portugal, que vem substituir a até então 
utilizada SkillsPortugal. 

Ao integrar esta organização no seio da sua estrutura, o Instituto 
do Emprego e Formação Profissional, I.P. procura, em síntese: 

> Estimular os jovens para a obtenção de uma qualificação pro-
fissional e para a importância da manutenção de padrões de ex-
celência no desempenho profissional;

> Valorizar o estatuto social das profissões e da formação pro-
fissional, favorecendo o reconhecimento das vias profissiona-
lizantes como alternativas de sucesso para a inserção na vida 
ativa;

> Promover novas profissões de base tecnológica, estratégicas 
para o desenvolvimento da economia, designadamente em áreas 
de bens e serviços transacionáveis;

> Contribuir para o desenvolvimento de um ambiente de negócios 
competitivo, através do aperfeiçoamento de métodos e técnicas 
de organização e de execução do trabalho; 

> Desenvolver os valores da qualidade, da criatividade, da auto-
nomia e do trabalho em equipa;

> Dinamizar o intercâmbio científico e tecnológico, mas também 
social e cultural, entre os jovens técnicos de formação, operado-
res de formação, empresas e restantes entidades envolvidas;

> Estimular o ajustamento entre as qualificações e o mercado de 
emprego, proporcionando às empresas a oportunidade de parti-
ciparem ativamente na formação profissional, através da oferta 
de formação em contexto de trabalho, e de recrutarem jovens 
profissionais de excelência; 

> Sensibilizar os jovens, famílias, empresários e população ativa 
em geral (empregados ou desempregados) para a importância 
da formação como fator de aprendizagem ao longo da vida, de 
desenvolvimento pessoal, de promoção da inovação, de cresci-
mento económico e coesão social; 

> Aumentar a notoriedade de Portugal nos mercados externos 
através da representação dos melhores profissionais portugue-
ses nas competições internacionais da WorldSkills International 
(WSI) e da EuroSkills (WSE).
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Os Campeonatos Nacionais têm lugar de 2 em 2 anos e reúnem os 
classificados com as melhores pontuações na fase de pré-seleção, 
que disputam entre si o título de campeão nacional em cada profissão.

Os campeões da fase nacional candidatam-se, assim, a uma 
participação nos Campeonatos Europeu e Mundial das Profis-
sões, organizados, respetivamente, pela WorldSkills Europe e pela 
WorldSkills International.

Em 2016, é Coimbra que vai acolher o Campeonato Nacional, de 22 
a 27 de maio.

Ao longo destes 6 dias, cerca de 400 jovens altamente qualificados 
vão competir entre si, em mais de 50 profissões, transformando 
Coimbra na Capital das Competências.

Mas quem visitar este evento pode contar com muito mais para além 
da competição. A criatividade artística e profissional, a ciência e a 
inovação tecnológica, vão ser levados à grande massa de público. A 
WorldSkills Portugal – Coimbra 2016 tem essa ambição, através de 
iniciativas desenvolvidas, quer nos espaços da competição e zona 
envolvente, quer em vários pontos da cidade, ao longo dos dias, 
nomeadamente, demonstrações formativas e tecnológicas, exposi-
ções, workshops, conferências, debates, TED, etc.

A organização espera cerca de 10 mil visitantes, na sua larga maioria 
jovens, formadores e professores e outros profissionais com in-
tervenção nos domínios da formação e da educação, mas também 
empresários, famílias e público em geral.

Na sequência do Campeonato Nacional será apurado o campeão 
nacional em cada uma das profissões a concurso, que poderá vir a 
assegurar a representação de Portugal na 5ª edição do Campeonato 
Europeu das Profissões, que decorrerá em novembro e dezembro 
de 2016, na Suécia (Gotemburgo), e na 44ª edição do Campeonato 
Mundial das Profissões, que terá lugar nos Emirados Árabes Unidos 
(Abu Dhabi), em outubro de 2017.

Portugal tem, aliás, um histórico de participações e vitórias em com-
petições internacionais que atestam, inequivocamente, a qualidade 
dos jovens profissionais.

No Campeonato Europeu de 2014, que decorreu em Lille-França, a 
participação nacional envolveu 27 jovens e 23 jurados em 23 profis-
sões, os quais, num ambiente altamente competitivo e com elevados 
padrões de exigência, conquistaram resultados de excelência.

Portugal obteve o 5º lugar, na soma total de pontos, entre 25 países. 
Dos 27 concorrentes em prova 20 alcançaram prémios (74,1%), cole-
tivos e/ou individuais nas 22 profissões em que competiram.

O desempenho dos concorrentes nacionais atingiu o nível de exce-
lência tendo sido conquistadas 2 medalhas de ouro, 7 medalhas de 
prata, 4 medalhas de bronze, 9 medalhões de excelência e 1 medalha 
Best of the Nation.

Por sua vez, no 43º Campeonato Mundial das Profissões, que se 
realizou em 2015, em São Paulo, no Brasil (com 59 países em com-
petição, das Américas, África, Ásia, Pacífico Sul e Europa), Portugal 
teve uma nova uma oportunidade de excelência para reafirmar o 
nível da qualificação dos profissionais portugueses nos mercados 
internacionais. Portugal obteve aqui 8 certificados de excelência, 
destacando o Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. 
como o mais importante a experiência única que os jovens concor-
rentes vão poder capitalizar no seu futuro.

Os resultados obtidos colocam Portugal ligeiramente acima do meio 
da tabela dos países concorrentes, o que significa que vamos neces-
sitar de continuar a privilegiar a qualidade da formação ministrada e 
a intensificar a preparação dos futuros concorrentes, com o objetivo 
de aumentar a excelência dos desempenhos profissionais da equipa 
nacional no próximo Campeonato do Mundo – WorldSkills Abu Dhabi 
2017.

Aquando da celebração dos 65 anos da participação portuguesa nos 
campeonatos das profissões foi adotado, de forma unanime e con-
victa, um lema. É esse lema que rege, desde 1950 até aos dias de 
hoje, a WorldSkills Portugal: Melhoramos o mundo com o poder 
das competências. 
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ACOMPANHE TODAS AS ETAPAS DESTAS 
COMPETIÇÕES EM:

worldskillsportugal.iefp.pt
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Depois de Uma Questão de Princípio, os D.A.M.A pedem-te um segundo para ouvires o novo 
disco, que promete aclarar-te a mente com novos temas. Estivemos à conversa com a banda, 
que nos contou a história por trás de Dá-me Um Segundo e de todo este sucesso. Não dá para 
fi car indiferente!
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Esta foi a banda portuguesa mais ouvida no Spotify, a nível nacional, 
em 2015, e este ano fazem questão de continuar a dar o máximo. Em 
setembro, foram nomeados na categoria de Best Portuguese Act nos 
MTV Europe Music Awards e lançaram o tema Não Faço Questão, que 
contou com a participação do Gabriel o Pensador e passou em tudo 
o que é rádio nacional. A banda falou com a Mais Educativa sobre o 
novo álbum e contamos-te tudo nesta entrevista!

Lançaram o vosso novo álbum, Dá-me Um Segundo em outubro do 
ano passado. Para quem é fã dos D.A.M.A, este é um disco na linha 
do expectável, ou vai ser surpreendid@?
É um disco mais maduro e depois de um ano com mais de 170 con-
certos, somos músicos mais experientes e por isso fazia todo o 
sentido passar a experiência para a nossa música, isto sem nunca 
perder a nossa identidade sonora que nos caracteriza.

O vosso álbum chama-se Dá-me Um Segundo, o primeiro single 
lançado diz que Não Dá, e entretanto também parece que Agora é 
Tarde. O fator tempo é importante para este álbum? Porquê?
É bastante importante. O tempo é um bem precioso e nós temos a 
sorte de gastar 80% do nosso tempo a fazer o que mais gostamos - o 
nosso trabalho, a nossa música.

Neste novo disco, contam com a colaboração do Gabriel O 
Pensador, no tema Não Faço Questão. O que traz o Gabriel O 
Pensador à vossa música? Para além dele, com quem se veem 
a fazer música?
Tivemos a sorte de ter um dos nossos ídolos a cantar connosco mas 
nada estava predefinido, simplesmente a música pedia a voz dele. 
Isto para dizer que nós não pensamos em featurings à priori. Se a 
música assim o pedir, convidamos o artista que melhor a servir.

Os D.A.M.A foram a banda portuguesa mais ouvida no Spotify em 
Portugal, no ano de 2015. O que está por trás deste sucesso e 
como é que se chega a este nível de notoriedade?
Foi com muito orgulho que recebemos essa notícia. Não há nenhum 
segredo por trás disso, apenas muito trabalho, muita sorte, uma 
equipa de agência, editora, técnica e bandas incríveis. Depois o 
fator mais essencial: as pessoas. Se não fossem as pessoas que 
gostam da nossa música, não estaríamos onde estamos e não 
teríamos a sorte de poder fazer aquilo que mais gostamos. 

Ao longo do vosso percurso, os D.A.M.A têm crescido e estão 
cada vez mais na berra. Qual é a sensação de olhar para trás e 
perceber quão longe chegaram?
Passa tudo tão rápido que às vezes paramos, olhamos para trás e 
dizemos uns para os outros “malta, já viram onde estávamos e onde 
estamos?”

Na vossa opinião, o que vos distingue dos outros projetos 
musicais portugueses? 
Felizmente a música portuguesa está a viver um ótimo momento, 
com muitos artistas de uma nova geração que vieram trazer uma 
“frescura” à música que é feita no nosso país. Nós fazemos parte 
dessa nova geração, e cada um à sua maneira está a fazer o seu 
caminho.

Por último, se tivessem de “aclarar a mente” aos nossos leitores, 
o que lhes diriam?
Sejam fiéis a vocês mesmos, façam das adversidades uma 
motivação e não tenham medo de sonhar!

Se não fossem as pessoas 
que gostam da nossa música, 

não estaríamos onde estamos e 
não teríamos a sorte de poder fazer 

aquilo que mais gostamos.

DAMAMusicOficial
dama_oficial
DAMAMusica
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A Mais Educativa aventurou-se na 
Bounce Portugal e foi fazer uma aula 
BOUNCE FIT. E em que consiste esta 
aula? Ora, não é nada mais nada menos 
que uma aula de fi tness feita em tram-
polins, onde trabalhas a maior parte 
dos músculos do teu corpo, ao mesmo 
tempo que te divertes!

O professor Diogo Baumberg explicou-
-nos que o objetivo inicial da BOUNCE 
FIT é “habituar as pessoas a estar no 
trampolim - a saltarem para cima, a 
mexerem os braços e os pés a saltar, 
e a rodarem”. E foi isso mesmo que a 
Mais Educativa esteve a fazer!
O Diogo junta os treinos que são usa-
dos em aulas de fi tness à diversão: 
“para descontrair as pessoas, e para 
não ser uma aula de fitness normal, 
tentamos pôr algumas brincadeiras e 
desafi os pelo meio e interagir”.

Gostavas de poder desafiar as leis da gravidade? A Bounce Portugal é o trampolim para fazeres das paredes o teu chão, 
e participares em atividades bem divertidas. Nós experimentámos uma aula, e contamos-te tudo aqui!

PARA FICARES A CONHECER MELHOR O BOUNCE PORTUGAL, PEDIMOS 
AO DIOGO QUE NOS EXPLICASSE O QUE SE FAZ EM CADA ESPAÇO:

>Treino de alta intensidade: 
“fazes exercícios num curto 
espaço de tempo e descansas 
durante pouco tempo. Por 
exemplo, fazes exercício du-
rante 30 segundos e descan-
sas durante 15 segundos.”
>Treinos de pirâmide: “esco-

lhes três exercícios e fazes 5, 10 e 15 repe-
tições. Fazes o exercício cinco vezes, numa 
primeira vez, depois dez vezes, e à terceira 
vez já fazes 15 vezes. O objetivo é aumentar 
o ritmo cardíaco e aumentar o gasto caló-
rico.“
Ao fazeres tudo isto num trampolim, o im-
pacto torna-se menor, a nível de ossos e 
ligamentos. E tal como nos disse o Diogo, 
“desde que aterres bem, nunca te vais 
magoar”.

E se o teu objetivo é perder peso ou 
ficar em forma, fica sabendo que 
a NASA realizou um estudo onde 
verificou que 30 minutos a correr 
equivalem a 10 minutos de tram-
polim. Porquê? Simples: quando 
saltas, contrais o teu corpo todo no ar para 
te equilibrares e, quando aterras, contrais o 
corpo para não caíres. Ou seja, “usas mais 
músculos do que se estiveres apenas a correr”. 

É claro que a aula vai ficando mais difícil! 
Existem níveis diferentes que vão sendo 
desenvolvidos consoante a frequência com 
que as pessoas vão às aulas. Nas palavras 
do Diogo, “o treino é adaptado para não se 
tornar difícil para quem nunca o fez, e por 
isso começas com um fitness mais básico, 
passando posteriormente para um mais 
avançado”. Quando começas a ir mais vezes, 
a aula deixa de ser a mesma, e são acres-
centados “exercícios mais difíceis e brinca-
deiras mais complicadas”. 

Por isso mesmo, e visto que a Mais Educativa 
nunca tinha estado numa aula BOUNCE FIT, 
o Diogo desafiou-nos a sentar e a levantar, 
enquanto saltávamos no trampolim. Se fosse 
uma aula mais avançada, “já desafiava as 
pessoas a deitar e a levantar”. 
Como podes ver, esta é uma aula diferente, 
onde te podes divertir, interagir com os teus 
colegas e professor e eliminar aqueles 
quilinhos a mais!

E QUE TIPO DE TREINOS SE FAZEM NA BOUNCE FIT?
O DIOGO EXPLICA-TE TUDO:

FREE-JUMPING: aqui podes fazer free 
jumping, ou seja, saltar livremente. Podes 
fazer o que já sabes e o que não sabes, 
mas sempre dentro das tuas capacidades. 
Podes saltar entre pistas e cantos, em 
cerca de 50 trampolins interligados.
DODGEBALL: aqui, basicamente, podes 
jogar ao mata. O objetivo é desviares-te 
das bolas que te são atiradas, num jogo 
entre duas equipas. 
SLAM DUNK: neste espaço tens dois 
cestos, com um trampolim por baixo, 

onde podes praticar afundanços. Podes 
replicar os afundanços que os jogadores 
de NBA fazem nos intervalos dos jogos!
BIG BAG: aqui tens um pista rebound 
e, no fim, uma bolsa insuflável gigante 
onde podes praticar as tuas acrobacias.
THE WALL: este espaço tem 
sido a melhor diversão até 
agora, e permite-te saltar 
de costas no trampolim e subir 
uma parede a correr. Existem 
paredes até quatro metros.

BouncePortugal        
Bounce Portugal
bounceportugal
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Setúbal foi, este ano, eleita a Cidade Europeia do Desporto pela ACES Europe 
(Associação das Capitais e Cidades Europeias do Desporto), e traz-te cerca de 
200 atividades programadas no âmbito do desporto. A Mais Educativa foi falar 
com o Vereador do Desporto da Câmara Municipal de Setúbal, para perceberes o 
que é na prática e como podes participar.

Setúbal é a primeira capital de distrito por-
tuguesa a receber o título da ACES Europe, 
depois de Guimarães (2013), Maia (2014) e 
Loulé (2015). Vão-se realizar cerca de 200 
iniciativas, repartidas por modalidades, que 
vão do futebol à natação, e do andebol à 
canoagem. 

“Perante aquilo que eram os pressupostos 
que estavam associados à candidatura, 
achámos que era uma grande oportunidade 
para Setúbal agarrar.” E assim foi. Pedro 
Pina acredita que este é uma bom pretexto 
para “olhar para o desporto como um pilar 
estratégico de desenvolvimento da cidade”. 

As modalidades são várias: futebol, rugby, 
andebol, parapente, canoagem, ténis, na-
tação, entre muitas outras. Setúbal quer le-
var o desporto não só aos seus residentes, 
como também aos seus visitantes, para que 
todos possam usufruir de um programa que 
continua em aberto e a receber propostas de 
eventos. 
Os eventos vão acontecer por toda a cidade e 
são direcionados a crianças, adultos, idosos 
e cidadãos portadores de deficiência. Nas 
palavras de Pedro Pina, “houve a preocupa-
ção de criar eventos que tocassem em todos 
os públicos, e nas grandes áreas, que desig-
námos de Setúbal Transpira, onde temos os 
eventos de competição”.

Mas porquê Setubal? Na perspetiva de Pedro 
Pina, “a Serra da Arrábida tem condições 
ímpares para a prática desportiva, sobre-
tudo em áreas do desporto que têm vindo 
a crescer, como por exemplo, o BTT. No Rio 
Sado há uma grande aposta nas atividades 
náuticas, pois tem sido, ao longo dos últi-
mos anos, um espaço para, entre outras 
coisas, realizar provas da etapa do mundo 
de águas abertas. E mais uma vez, foi a 
cidade escolhida, a nível mundial, para 
a prova de apuramento para os Jogos 
Olímpicos, a única prova a realizar-se 
em Portugal que apura diretamente atletas 
para os Jogos Olímpicos. Isto, naturalmente, 
é um grande orgulho, e dá reconhecimento 
ao potencial do rio”. 

E a programação não se fica apenas pela 
atividade física. Setúbal quer ainda ter, ao 
longo do ano, “muitos momentos de deba-
te, com congressos e seminários”, e levar 
às escolas atletas de referência nacional e 
mundial, de forma a incluir as instituições de 
ensino no programa. Pedro Pina considera 
essencial levar para dentro das escolas os 
valores do “olimpismo, do fairplay e da 
ética”. 

De acordo com o Vereador, este é “um pro-
grama muito rico e muito diversificado, do 
qual ninguém se sentirá excluído”.

DEIXAMOS-TE COM OS 
DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO:
> Dois Torneios Internacionais de Golfe;

> Três competições da Federação Portuguesa 
de Futebol;

> Taça do Mundo de Biatlo;

> Torneio Internacional de Rugby Cidade de 
Setúbal;

> Supertaça Masculina e Feminina de Andebol;

> Torneio Nacional de Parapente;

> Dia Olímpico;

> Gala dos Campeões de Canoagem; 

> Meia Maratona Internacional de Setúbal;

> Torneio Internacional de Ténis;

> Congresso Nacional de Treinadores de Futebol;

> Campeonato Nacional de Vela de Otimists; 

> Congresso da Associação Portuguesa de 
Gestão do Desporto;

> Campeonato Nacional de Atletismo;

Com isto, Setúbal quer também melhorar as 
suas condições e requalificar os seus espa-
ços, como a pista de atletismo.
Em 2017, esta vai ser uma cidade que, embora 
já não seja a Cidade Europeia do Desporto, 
“transpira desporto e motiva a sociedade 
a fazer desporto”. Afinal, “pessoas mais 
saudáveis são cidades mais saudáveis”.

setubal2016        
www.setubal2016.pt
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COMEÇA AQUI.

A Universidade Europeia, o IPAM e o IADE 
integram o maior grupo mundial 
de ensino superior: 
Laureate International Universities.

Presente em 29 países, 
os estudantes têm acesso a uma rede 
de instituições de excelência e prestígio 
internacional, a conteúdos inspirados 
nas melhores práticas internacionais 
e a um conjunto de programas 
de mobilidade exclusivos.

PREPARA-TE PARA UM MUNDO GLOBAL.
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elpme@europeia.pt             
808 203 544          
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808 203 777                                 
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Mega Hits! 45 minutos de música 
sem parar! Os maiores Hits e as 
melhores músicas novas!

Ouve a MEGA HITS em 
LISBOA 92.4 FM | PORTO 90.6 FM | COIMBRA 90.0 FM | SINTRA 88.0 FM | AVEIRO 96.5 FM | BRAGA 92.9 FM

megahits.sapo.pt
MegaHits
megafmhits 
megahitstagram

5
f
T

A MEGA HITS vai levar-te a ti e a mais 3 ami-
gos até Punta Umbria, nas férias da Páscoa, 
para o Festival Village Resort Edition!
Junta os 3 amigos que queres levar contigo, 
faz um vídeo de 15 segundos (no máximo) 
onde entres tu e os teus amigos e onde nos 
mostres como é que seria a tua semana bem 
comportada em Punta Umbria. Sim… nós 
gostamos de ficção ;)
Junta os hashtags #umbriaémega e 
#nuncatantostiveramtaoproximos e envia 
tudo até dia 15 de março para passatempo@
megahits.fm. 
O dono do vídeo mais original vai “receber” 
um apartamento com tudo pago (para ti e 
mais 3 amigos) no Festival Village Resort 
Edition em Punta Umbria!*

O Festival Village fez um upgrade e este ano 
vais ficar instalado num Resort, frente a uma 
praia selvagem, e à noite vais ter 5 palcos 
com música diferente. Quando chegares, 
vais ser recebido pela MEGA HITS Welcome 
Party e durante os dias que lá estiveres 
vais poder ver e participar nas emissões da 
MEGA HITS em direto do Festival Village Re-
sort Edition com os teus MEGA Animadores. 

E já sabes… o que acontecer em Punta 
Umbria… fica em Punta Umbria ;)

Queres mais? Queres pois. E a MEGA HITS 
não te falha!
Por estes dias há concerto de BOYCE AVE-
NUE, a 2 de março no Coliseu dos Recreios, 
que depois de quase 2 milhões de views 
e mais de 7 milhões de subscritores no 
YouTube, chegam pela primeira vez a 
Portugal pela mão da MEGA HITS, para 
fazer o Coliseu vibrar com os irmãos Alejandro, 
Fabian e Daniel Manzano.
Se estás a ler a revista depois de 2 de março, 
não queremos que chores, mas fica a saber 
que perdeste um concerto do fim do mundo!

Sem dar descanso à mais emblemática sala 
de espetáculos de Lisboa, a MEGA HITS pre-
para-se para trazer outro grande concerto 
ao Coliseu de Lisboa. Virámos o planeta do 
avesso e fomos até aos nossos antípodas 
buscar os Fat Freddys Drop. Da Nova Zelân-
dia para Lisboa, a banda de dub, reggae, soul 
e jazz chega a Portugal depois de em janeiro 
ter “deitado abaixo” a Ópera de Sidney, e de 
ter esgotado o Alexandra Palace em Lon-
dres. 12 de abril é o dia para “deitar abaixo” o 
Coliseu de Lisboa!

A MEGA HITS tem muitos motivos para dei-
tares muitas coisas abaixo nesta Primavera! 
Dizem que a Primavera é tempo de arruma-
ções, por isso arruma o que não queres mais 
na tua vida e faz uma geral! Por estas e por 

outras, temos a certeza que a MEGA HITS 
fica entre as coisas que vais escolher para 
ficar contigo :)

*Vê o regulamento completo do passatempo 
Festival Village Resort Edition em megahits.
sapo.pt.

A Primavera é tempo dos primeiros raios de sol com calor, de arrumares as botas e as golas altas e tirares a roupa gira e 
leve do armário, é tempo de flores e é, também, tempo de te apaixonares…
A paixão deixamos contigo, mas criamos as condições para que ela aconteça! 
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Este é um livro que faz troça das célebres tiradas de Jorge Jesus, ou é um livro que 
nos mostra a capacidade de Jesus para gozar com os outros?
É, sobretudo, um livro para dar a conhecer o homem para lá do treinador. Que não tinha 
graça nenhuma se não fosse treinador, convenhamos. Mas como é, a oportunidade de 
contar como foram vividos os momentos mais determinantes da sua carreira não deixa de 
ser sugestiva. E é disso mesmo que trata o livro: dos momentos-chave da vida de Jorge 
Jesus, contada pelo seu fiel animal de estimação: o papagaio.

Como é que se analisa o comportamento e o discurso deste homem do futebol? Será 
tudo realmente genuíno ou também é pensado para alcançar determinados objetivos?
Uma coisa é certa: a mensagem passa. Chega a jogadores, adeptos, árbitros… No fundo, 
chega a todas as pessoas. Homens, mulheres, Leonor Pinhão… Tudo. Agora, não é no me-
lhor português, paciência. Não peçam a um tipo da Amadora, com sessenta anos e cabelo 
louro, para falar como o Francisco Louçã.

Há assim tanto material que justifique a edição de um livro? Porquê escrever sobre 
Jorge Jesus?
Porquê escrever sobre Jorge Jesus… Honestamente, a minha ideia era fazer um livro sobre 
o Professor Neca, mas a editora preferiu apostar neste primeiro. Paciência. Lá saberão 
porquê. São pessoas que estudaram…

Ele é uma das figuras do futebol português que mais amores e ódios desperta. Os 
benfiquistas, por exemplo, nem podem ouvir falar dele. Pergunto-lhe por isso: para 
quem é este livro?
Este livro foi escrito com o intuito de servir a toda a gente. A todas as cores clubísticas. Não 
se toma partidos, nem sequer há conotações com um ou outro clube. Há, sim, histórias 
narradas de forma leve e humorada dos vários episódios de que o atual treinador do Spor-
ting foi protagonista. É um livro que mistura uma grande dose de informação com outra 
igual de disparate, tendo como principal objetivo o prazer do leitor ao lê-lo. Quer o leitor que 
gosta do Jorge Jesus, quer o que não gosta…

Para terminar... Quem é afinal o papagaio do Jesus?
É alguém que gosta muito do seu dono, só que tem uma forma estranha de o demonstrar…

Se pensas que já se disse tudo sobre o homem que mais paixões desperta no futebol 
português, estás enganado. João Costa Pinto escreveu o livro que te traz as histórias 
e os momentos-chave da vida do treinador que pegou fogo à Segunda Circular, e quem as 
conta é o Papagaio do Jesus.

Este é um livro 
para o leitor que 

gosta do Jorge Jesus, 
e para o que 
não gosta.



As inscrições encerram já em Março.

Não percas o ano da tua vida.

Metade do ano já voou. Já vivi tanto. Já conheci tanto. Já 
aprendi tanto e o melhor é que já cresci tanto. Um ponto que 
os estudantes se esquecem de tocar é o facto de antes de dizer 
“foi o melhor ano da minha vida”, referirem que passaram por 
muito. Momentos em que estiveram em baixo e, por vezes, uma 
vontade que só faz querer voltar para casa. Graças a Deus, 
uma vontade rara e passageira.
É tudo diferente. Coisas a que já me habituei, outras às quais 
nunca me vou habituar. Como é que alguém consegue comer 
sem faca??! Ou simplesmente trocar o falar com beijinho pelo 
toque de mãos...
Vivo uma vida em nada parecida com a que tinha em Portugal. 
Aqui os dias parecem maiores e mais saudáveis, pelo facto de 
acordar cedo e ficar ativa o dia todo. Quando falo em saudável 
não incluo a comida, porque se for falar nisso, já tanto emagreci 
como engordei. E juro-vos, nunca dei tanto valor à comida 
portuguesa.
Quanto à minha família, sou uma lucky girl!
Ao início ficamos entusiasmados por saber para onde vamos e 
que família nos vai acolher, mas agora o que importa é com 
quem estou e não onde. O “onde” é o que nós fazemos dele. Eu, 
por exemplo, estou na cidade de Smyrna, no Tennessee, é até 
foi fácil de me adaptar.
A família mais do que superou as minhas expetativas. Uma 
família da qual agora faço parte, onde sou tratada de igual 
modo e mimada como uma filha verdadeira. Pessoas de 
óptimo coração, sempre ativos e preocupados em saber se 
estou a ter ou não o meu melhor ano. E não é que já têm 
viagem marcada para me irem visitar?! Será de facto das 
coisas que irei levar mais saudades, a marca que a minha 
host family deixou na minha vida.
Claro que as saudades de casa são enormes. Saudades do 
Sporting, da minha família e dos amigos, mas nunca pensei 
que a minha vida fosse tão 
melhor aqui. Acham que 
posso ficar mais um ano?!

É que está a ser o 
melhor ano da 
minha vida!
Rafaela
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Já não são vistos como brincadeira de miúdos, e a indústria está a crescer rapidamente. As 
formações e os apoios existem em cada vez maior número, e os Prémios PlayStation são um 
bom exemplo dos incentivos que podes encontrar. Inspira-te e deita mãos à obra!

Longe vão os tempos em que as consolas serviam apenas para 
jogar videojogos. A indústria está a crescer e há cada vez mais 
gamers apostados em criar os seus próprios conteúdos, jogos 
inovadores que ofereçam experiências diferentes daquelas que 
podes encontrar em blockbusters como FIFA, Metal Gear Solid ou 
Uncharted. Esta é uma boa notícia.

Melhor notícia ainda é esta ser uma realidade que está fi nalmente 
a chegar a Portugal. Os cursos e as formações sobre videojogos 
estão a aumentar, e começam a chegar apoios ao desenvolvimento 
de conteúdos. Prova disso é a 1ª edição dos Prémios PlayStation, 
uma iniciativa da Sony que dá agora aos developers portugueses 
as ferramentas e o estímulo de criar um jogo que poderá chegar 
às PS4 de todo o mundo.

Nesta primeira edição participaram mais de 50 equipas, das quais 
20 puderam apresentar o seu projeto ao júri e aos jornalistas. Os 
10 projetos fi nalistas estiveram presentes no evento de atribuição 
de prémios, no qual foram distinguidos vários jogos, com desta-
que para Strikers Edge, o melhor jogo de 2015 e que por isso pro-
porcionou aos seus criadores – a Fun Punch Games – 10 mil euros 
em dinheiro, kits de desenvolvimento PlayStation 4, um espaço 
físico em Lisboa para trabalhar no projeto durante 10 meses, a pu-
blicação do jogo na PlayStation Network para a PS4, e uma cam-
panha de promoção e marketing em canais PlayStation avaliada 
em 50 mil euros.

“Portugal é muito importante para a PlayStation, e apesar de ser 
um mercado pequeno, sempre foi encarado como algo onde vale 
a pena investir, com potencial.” A frase é de Sandra Páscoa, res-
ponsável de Relações Públicas da Sony Ibéria, que defende que 
estes prémios são “a forma ideal de comunicar com os jovens 
que têm ideias e que desenvolvem projetos, mas a quem faltava 
um espaço para os divulgar.”

O S  V E N C E D O R E S  D A  1 ª  E D I Ç Ã O 
D O S  P R É M I O S  P L AY S T A T I O N

Prémio para Melhor Jogo Infantil
Road Sheep

Prémio para Melhor Arte
Aurora

Prémio para Melhor Utilização das Plataformas PlayStation
Higher Plans

Prémio para Jogo Mais Inovador
Lots of Guts

Prémio da Imprensa
Strikers Edge

Prémio para Melhor Jogo de 2015
Strikers Edge

Prémio para Jogo Mais Inovador
Lots of Guts
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Que jogo vamos encontrar em Strikers Edge?
É uma espécie de dodgeball (ou jogo do mata) com armas a sério e 
guerreiros antigos, separados por uma divisão – um rio, uma ravina, 
etc. – e a ideia é, num combate a dois ou a quatro, levar a melhor 
sobre o adversário utilizando habilidades especiais, esquivando-se e 
bloqueando ataques, e aproveitando os obstáculos no mapa.

Como é que se chega ao momento de apresentar um videojogo 
feito por nós?
Sempre tivemos o sonho de fazer jogos e já tínhamos feito algumas 
experiências. O Strikers Edge surgiu de uma game jam que aprovei-
támos para explorar um conceito, e ao partilharmos o que tínhamos 
feito, recebemos muitas palavras de incentivo e boa aceitação dos 
gamers. Foi aí que percebemos que tinha potencial, e ganhámos ain-
da mais alento e motivação para continuar.

Para se fazer um videojogo é precisa alguma formação na área...
Eu (Tiago) formei-me em Design Multimédia, e antes disso já fazia 
ilustração, algo que tem tudo a ver até porque este já era um sonho 
antigo. O Filipe tirou Arquitetura e andou pelas Artes, mas depois 
percebeu que gostava de Programação e isso, aliado ao sonho de 
fazer um videojogo, fê-lo migrar para esta área.

Que conselhos podem dar a quem tem o sonho de criar videojo-
gos?
Desde logo, participem em game jams, porque é algo que dá muita 
experiência e onde se conhece muita gente que partilha a mesma 
paixão e onde acabam por surgir muitas ideias. Igualmente impor-
tante é ter a capacidade de avaliar o que está bem e o que está mal, 
saber ouvir as críticas e perceber o que o público quer.
Acima de tudo, é preciso muito trabalho e transformar a teoria em 

O  M E L H O R  J O G O  D E  2 0 1 5

Tiago Franco e Filipe Caseirito, 
developers do jogo Strikers Edge

prática, que é isso que falta muitas vezes. É preciso experimentar 
sem compromisso, cometer erros e perceber o que resulta.

O que se segue para vocês? Um novo jogo?
De momento estamos completamente concentrados no Strikers 
Edge e queremos ver até onde é que ele pode chegar. Gostávamos 
muito que tivesse uma forte componente multiplayer, e por isso va-
mos focar-nos a 100% neste projeto.



facebook
www imt.pt

Há uma nova geração de profissionais de saúde em Portugal
O IMT posiciona-se como líder na formação de profissionais de saúde em medicina 
tradicional, medicina complementar e/ou alternativa e ao longo dos anos já formámos 
mais de 6000 pessoas.

"Novo ano, Novo Eu"
O ínicio do ano, é por norma, uma altura em que projectamos o nosso futuro! Este novo 
ano pode trazer-te o que sempre sonhaste.
Ajudamos-te a cumprir sonhos, realizar desejos, junta-te a nós. Torna-te num profissio-
nal de saúde.

VAI SER ESTE ANO!
FAZ PARTE DA NOVA GERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE
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Aprende a escolher o

teu futuro!
Sentes-te indeciso em relação ao que vais fazer daqui para a frente? Já escolheste uma área de formação, mas tens medo 
que a tua decisão não seja a melhor? A Mais Educativa deixa-te várias sugestões com opções que te oferecem boas 
oportunidades de emprego, e espreitamos algumas das profissões que o mercado de trabalho mais procura atualmente.

É cada vez mais importante saberes escolher a tua área de for-
mação, e há várias a oferecer boas perspetivas de emprego em 
Portugal. Por isso, além de te darmos a conhecer as áreas com mais 
oportunidades, vamos ajudar-te a perceber como é que podes tomar 
a melhor decisão, e do que precisas para construíres um futuro, com 
base nas tuas preferências.

Para que serve?
Para perceberes como isto funciona, fomos falar com a Dra. Maria de 
Fátima Perloiro, psicóloga no Serviço de Psicopedagogia do Colégio 
S. João de Brito, que nos explicou tudo sobre a Orientação Vocacio-
nal.
Segundo a Dra. Fátima, é muito importante que estejas informad@, 
mas é ainda mais importante que te “conheças a ti mesm@”, sendo 
essa a base principal da orientação. Se não souberes quem és, do 
que gostas e o que queres ser no futuro, “não vale a pena o acesso a 
grandes doses de informação sobre profi ssões e cursos”. A Orienta-
ção Vocacional vai ajudar-te, acima de tudo, a conheceres-te melhor 
e a perceber quais são as tuas áreas de interesse.

O que se faz?
Se achas que a Orientação Vocacional passa apenas por entrar num 
gabinete, fazer testes e receber um relatório que te diz o que deves 
fazer, estás enganad@. Nas palavras da Dra. Fátima Perloiro, “este 
modelo está ultrapassado e deves procurar um psicólogo que, 
para além de alguns testes que medem aptidões e interesses, 
recorra à entrevista em profundidade e valorize a promoção 
do autoconhecimento”, transformando-te no “ator principal 
do processo”, e dando-te “tarefas para pesquisar, relacionar e 
analisar”.
No Colégio S.João de Brito é feita uma orientação que vai desde o 
Ensino Básico ao Ensino Secundário. Como explica a Dra. Fátima, a 
orientação feita no Colégio passa por diferentes fases, e são desen-
volvidas diversas atividades:

#  Palestras e workshops de desenvolvimento de competências 
específicas;

#  Tardes vocacionais em diferentes áreas do conhecimento;

#  Atendimento individual para defi nir o projeto vocacional;

#  Divulgação de sites e materiais online que tenham informações 
importantes, entre outros.

Quais são as dúvidas mais comuns?
Esta especialista explicou-nos que as dúvidas mais comuns 
prendem-se com “a questão sobre se terão competências ou 
capacidades, com as suas características pessoais e a ade-
quação para realizar determinada profissão, e com algum 
desconhecimento sobre os conteúdos funcionais de algumas 
profissões: o que se faz, onde, como…” sendo que existe muito o 
receio de “errar na escolha”. Não te deves esquecer que este é 
um “processo contínuo” e que é natural que cresças e que mudes de 
ideias. Aliás, “mudar é um processo bom e natural”.
Também existem jovens que não têm dúvidas quanto ao futuro, mas 
que “face a pressões parentais ou dos media, ou da precariedade 
de emprego, começam a fi car confusos e instáveis”.
Existem, portanto, vários tipos de alunos: “os que dizem que sabem o 
que querem ser desde que nasceram; os que estão indecisos entre 
duas ou três coisas; e os que não fazem ideia nenhuma”. Mas estão 
todos numa “fase de desenvolvimento”, e acaba por ser “natural 
haver alunos em todas estas fases”.

Onde posso recorrer para me orientar?
#  À escola, através do programa da Orientação Vocacional, e dos 
professores;

#  À família, através de uma comunicação aberta sobre valores, 
interesses e competências, e sobre o mundo do trabalho;

#  À experiência de vida em geral, acumulada até à data e o 
conhecimento adquirido.

# N o E n s i n o S e c u n d á r i o

Primeiro que tudo, é essencial que te conheças bem e saibas o que 
se adequa a ti e aos teus interesses. E é exatamente para isso que 
serve a Orientação Vocacional: para te esclarecer dúvidas e providenciar 
o necessário para que faças uma boa escolha. Para tal, existem 
profissionais na tua escola para te ajudar, com o objetivo de te levar 
a explorares quem tu és, ao mesmo tempo que analisas a realidade, 
no que à oferta académica diz respeito.
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# N o E n s i n o S e c u n d á r i o

Para que serve?
Um serviço de Orientação Vocacional no Ensino Superior “apoia 
todos os estudantes e diplomados”, nomeadamente, no processo 
de inserção profi ssional, para que façam “o melhor uso possível 
das suas competências”, de acordo com a Dra. Elsa Rodrigues do 
Gabinete de Saídas Profi ssionais da Universidade de Coimbra (UC). 
As iniciativas que são realizadas na mais antiga universidade do país 
têm como objetivo dar a conhecer aos alunos o mercado de traba-
lho e o que ele procura. Para tal, são disponibilizadas informações, 
“criando contextos em que os estudantes e diplomados possam 
conhecer as suas competências e refletir sobre a forma como 
podem apresentá-las e usá-las no mercado de trabalho”.
Segundo a Dra. Elsa, a maior parte dos estudantes e diplomados que 
recorrem ao Gabinete de Saídas Profi ssionais já escolheram a sua 
vocação, e necessitam é de “orientação para o mercado de trabalho, 
bem como de apoio na definição de planos de carreira”. E mais 
uma vez, esta orientação passa pelo “levantamento detalhado dos 
interesses e valores do aluno”, sendo um processo que “deve ser 
construído pelo próprio, ainda que com a ajuda de outros”.
É essencial que tenhas a noção de que a carreira é uma “realidade que 
se vai construindo”. E num mundo em constante mudança, “surgem 
não só novas profissões como novas competências”, o que vai 
exigir de ti uma maior “fl exibilidade, maior capacidade de adapta-
ção, maior criatividade e maior capacidade de lidar com o risco e 
com a indecisão”. O trabalho da orientação é ajudar-te a lidar com 
essa mudança.

O que se faz?
No contexto do Ensino Superior, e mais especifi camente na Univer-
sidade de Coimbra, o Gabinete de Saídas Profi ssionais desenvolve 
diversas atividades:

#  Gestão de ofertas de emprego, através do Portal de Emprego;

#  Dinamização de programas de estágios;

#  Desenvolvimento de iniciativas como a Semana da Carreira e a 
Feira de Emprego;

#  Aconselhamento de carreira;

#  Revisão do CV e do perfi l de LinkedIn;

#  Preparação para entrevista de emprego, entre outras.

Para quem não sabe qual o ramo de especialização que quer esco-
lher, o Gabinete de Saídas Profi ssionais promove “sessões de ex-
ploração e pesquisa de informação sobre as áreas em causa, 
bem como as possibilidades profissionais que permitem e os 
contextos e ambientes onde os profissionais desenvolvem as 
suas atividades”, de forma a que percebas se a pessoa que és é 
compatível com tudo isto.

Quais são as dúvidas mais comuns?
No Ensino Superior, as dúvidas já não são as mesmas que no Ensino 
Secundário. Aqui, e de acordo com esta especialista, as dúvidas 
prendem-se com questões como: “Será que tenho jeito para isto 
ou não?”; “Será este o caminho certo para mim?”; “E se eu me 
arrepender, será que posso mudar e ainda vou a tempo?”; “Como 
sei se gosto, se nunca experimentei?”; “Tenho jeito para artes, mas 
são cursos caros e os meus pais não podem suportar. Não gosto 
das outras áreas. O que faço?”. Nestes casos, não há nada melhor 
do que entrar em contacto com essas realidades. Nas palavras da 
psicóloga com quem falámos, “a vivência de algumas experiências 
de trabalho, como por exemplo os estágios de curta duração ou o 
voluntariado, podem ajudar a dissipar algumas dúvidas”.

Onde posso recorrer para me orientar?
#  Ao psicólogo, o orientador vocacional ou o conselheiro de carreira;

# À escola e os professores, pois é importante que tomes conhe-
cimentos de exemplos concretos, casos de sucesso, e empresas e 
pessoas que possam contribuir (com testemunhos e experiências);

#  Às redes sociais, como o LinkedIn, que acabam por ser bons espa-
ços para pesquisa e contacto com o mundo profi ssional;

# Aos meios de comunicação e Internet em geral, desde que consi-
gas fi ltrar a informação.

# N o E n s i n o S u p e r i o r

Agora que 
já sabes como te 

orientar, falamos-te 
de algumas áreas de 

formação que oferecem 
oportunidades e boas 

perspetivas de 
emprego.
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M e d i c i n a
A área de medicina apresenta uma baixa taxa de desemprego, pois 
continua a existir uma falta considerável de médicos em Portugal. 
Para te explicar em que consiste o curso, a Mais Educativa esteve 
à conversa com o Dr. Miguel Castelo Branco, coordenador do curso 
de Medicina na Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade da 
Beira Interior (FCS-UBI), e com o ex-aluno Pedro Oliveira, que é neste 
momento Médico no Ano Comum.

#Curso
De acordo com o primeiro, no curso de Medicina os alunos aprendem 
o “funcionamento normal e anormal do corpo humano, e a relacio-
narem-se com as pessoas, para as ajudar nos processos de saúde 
e doença”. Além da forte componente humanística, o curso abrange 
também “as ciências base que fazem parte da Medicina, como a 
Anatomina e as Ciências da Terapêutica, entre outras bases de 
diversas áreas da terapia, quer física, quer comportamental”.
Também a parte prática se torna fundamental – saber avaliar, ler re-
sultados de exames, saber realizar alguns deles, e conhecer algumas 
das práticas procedimentais.

#Saídasprofissionais
Depois de terminado o curso, os alunos podem vir a exercer todas as 
áreas de Medicina. Segundo o Dr. Miguel Castelo Branco, “a Medicina 
funciona na base de especialidades e é o Ministério da Saúde quem 
abre as vagas para as quais os médicos se podem candidatar”. Ge-
ralmente, as especialidades que abrem mais vagas são a Medicina 
Geral e Familiar e a Medicina Interna (Hospitalar). No entanto, existem 
outras áreas, que já não abrem tantas vagas e que exigem notas mais 
altas, como a Dermatologia, a Cardiologia ou a Cirurgia Plástica. Nas 
palavras deste profissional, Medicina é uma área procurada porque 
“muita gente nasce com a vocação para ser médico e também pela 
questão da empregabilidade”.

#Alumni
O Pedro Oliveira tem 24 anos, é um ex-aluno da FCS-UBI, e trabalha 
neste momento como Médico, ainda no Ano Comum, no Centro Hospi-
talar Gaia Espinho. E o que é isto do Ano Comum? O Pedro explica-te: 
“O internato de Ano Comum começa quase imediatamente depois 
de terminado o curso, e consiste numa espécie de estágio, onde 
passas por diversas especialidades.” Apesar de já ser remunerado, 
os alunos têm ainda um superior que “ajuda a fazer o necessário”.
O Pedro acredita que este é um curso com saída e aconselha-te a 
escolha da área, pois é “uma boa oportunidade para todos os dias 
ajudarmos o próximo e oferece uma entrada quase direta no 
mercado de trabalho”.

E l e t r ó n i c a  e 
A u t o m a ç ã o

A área da Eletrónica e Automação é uma área que continua a crescer 
e a dar oportunidades, em variados setores. Para perceberes porquê, 
a Mais Educativa foi falar com o Professor Jorge Manuel Pereira, 
Coordenador da Licenciatura em Engenharia Eletrónica no Instituto 
Superior Técnico do Taguspark, e com o ex-aluno Luís Magalhães, 
que é atualmente Engenheiro Eletrónico.

#Curso
Segundo o Professor Jorge Pereira, “a Eletrónica é uma área muito 
transversal a todos os tipos de aplicações que existem e, portanto, os 
alunos têm à sua disposição um conjunto de atividades e empresas 
que estão mais do que necessitados”. O Professor Jorge Pereira ex-
plica-te as diferentes fases do curso: “Iniciamos o curso com uma 
preparação longa, pois sabemos que eles vão ter necessidade de 
aplicar conhecimentos em áreas muito diversas. A eletrónica é 
transversal à energia, à robótica, às telecomunicações e infor-
mática, e, portanto, os alunos têm de saber lidar com essas áreas 
e ter conhecimento de equipamentos. E por isso, nos três anos 
de licenciatura, os alunos têm uma preparação de base forte nas 
áreas da matemática”.

#Saídasprofissionais
A área da Engenharia Eletrónica dá-te várias possibilidades, no que 
ao mercado de trabalho diz respeito. Nas palavras do Professor 
Jorge Pereira, “os alunos são captados para empresas de tele-
comunicações, empresas que envolvem testes de equipamento, 
empresas do ramo da eletrónica, e noutras organizações que 
possuem equipamento eletrónico e que necessitam de técnicos 
especializados para, por exemplo, fazerem atualizações”. Essen-
cialmente, o mercado de trabalho procura profi ssionais nas áreas da 
eletrónica e da informática. Existe também um grande progresso a 
ser feito na “indústria aeroespacial e na aviação, que envolvem 
também a questão da eletrónica, embora não seja propriamente 
a nível a nacional”. Segundo o Professor, a Engenharia Eletrónica 
é das engenharias que mais oferece oportunidades, bem como a 
Engenharia Mecânica e Informática.

#Alumni
O Luís Magalhães tem 24 anos e é Engenheiro Eletrónico, na empresa 
Ynvisible R&D Center, na Caparica. Nas palavras do Luís, “ser do 
Técnico ajudou”, sendo que chegou a receber propostas que “pe-
diam especificamente Engenheiros formados no Técnico”.
O Luís aconselha-te esta área, pois acredita que o “mundo tende 
exatamente para estes setores e para a área da robótica”, porque “a 
eletrónica está em tudo”. Para ele, foi “relativamente fácil” entrar 
no mercado de trabalho e, embora tenha optado por outra profi ssão, 
“todas as consultoras têm algum projeto ou alguma oportunidade 
de emprego para pessoas nesta área”. Segundo o Luís, no Técnico 
são feitas várias iniciativas com empresas, o que “facilita a entrada 
no mercado do trabalho”.

relativamente fácil” entrar 
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A m b i e n t e s  N at u r a i s 
e  V i d a  S e lva g e m

Esta área apresenta boas oportunidades de emprego, principalmente 
em alguns setores em específi co. Para fi cares a conhecer melhor 
este domínio, fomos falar com o Professor António Fabião, Coorde-
nador da Licenciatura em Engenharia Florestal e Recursos Naturais 
do Instituto Superior de Agronomia (ISA), e com o ex-aluno André 
Nunes, que é, atualmente, Engenheiro Florestal.

#Curso
De acordo com o Professor António Fabião, a área de Engenharia 
Florestal é uma área “muito especializada”. O objetivo do curso é 
“fornecer uma formação universitária avançada, adequada às ne-
cessidades de desenvolvimento do setor florestal, que é amplo”. 
No curso estão incluídas várias vertentes, como a “gestão sustenta-
da dos sistemas florestais, a conservação do património cultural 
associado às florestas, intervindo na questão da caça e da pes-
ca”, incluindo também a “interação com as indústrias e produtos 
florestais”. No entanto, a nível da licenciatura, a formação é mais 
“básica e não especializada em nenhum destes setores”.

#Saídasprofissionais
De acordo com este docente, as saídas profi ssionais “têm sido ao 
nível das empresas florestais, da indústria corticeira (no caso de 
quem se especializa nos produtos florestais), das empresas de 
projeto florestal, dos departamentos de proteção civil das autar-
quias, e da gestão de zonas de caça e da prestação de serviços”.

#Alumni
O André Nunes tem 36 anos, é ex-aluno do curso de Engenharia 
Florestal e Recursos Naturais do ISA e trabalha atualmente como 
Engenheiro Florestal na Gestiverde, em Abrantes. Segundo o André, 
este é um trabalho que lida muito com “bases burocráticas, para 
além da gestão florestal pura e dura”. Apesar de confirmar que 
o curso “ajudou nas bases”, também confessa que a licenciatura 
acaba por ser “muito geral” e que podia ter uma “componente mais 
prática”. No entanto, aconselha-te esta área, pois “tão depressa 
estás no meio da Natureza, como estás a fazer um trabalho mais 
sistemático e burocrático, o que acaba por desenjoar”. Na sua opi-
nião, “é bastante recompensador pensar numa floresta, parti-
cipar nas plantações e, passados alguns anos, voltar lá e ver o 
resultado”.
O André acredita que esse é o objetivo de qualquer um: “pensar em 
algo, ajudar a criar, ajudar a manter e receber uma espécie de 
recompensa social”. Para o André, foi fácil entrar no mercado de 
trabalho, uma vez que antes de acabar o curso, já estava a trabalhar 
na área.

F í s i c a
O curso de Física apresenta uma baixa taxa de desemprego, uma vez 
que dispõe de um vasto leque de oportunidades. Para fi cares a co-
nhecer melhor a área, estivemos à conversa com o Professor Manuel 
António Barroso, Coordenador do curso de Física da Universidade de 
Aveiro, e com a ex-aluna Joana Rodrigues, que trabalha atualmente 
como Engenheira de Desenvolvimento.

#Curso
O Professor Manuel António Barroso explica que uma das vantagens 
do curso de Física da Universidade de Aveiro é “existirem disciplinas 
de opção que permitem aos alunos estudarem as áreas que mais 
gostam, desde a eletrónica, à informática, passando pela matemá-
tica e física experimental”. De acordo com o docente, “os cursos 
de Física não variam muito, e apostam numa formação forte em 
matemática e física”. Os estudantes deste curso acabam por ficar 
com uma “formação científica básica muito sólida” e são, ainda 
durante a licenciatura, integrados em “investigação a sério”.

#Saídasprofissionais
Segundo o Professor Manuel Barroso, “os estudantes que seguem o 
curso de Física são alunos interessados e empenhados e que revelam 
menos difi culdade em encontrar emprego”, sendo que o mérito não 
é só do curso, mas também “dos alunos que o curso atrai”. Muitos 
deles acabam por trabalhar em “desenvolvimento de produtos, em 
empresas tecnológicas, nas áreas das energias, em tecnologia de 
informação, nomeadamente em big data, em consultoria, entre 
outras áreas”. Na Universidade de Aveiro, os estudantes não se 
ficam apenas pela licenciatura e “muitos especializam-se em física 
aplicada, física médica, física mais teórica ou até em energia”. No 
entanto, Física não é uma área muito procurada, pelo menos “não 
tanto quanto o país e a Europa precisam”.

#Alumni
A Joana Rodrigues tem 28 anos e é Engenheira de Desenvolvimento 
na empresa Bosch Termotecnologia, em Aveiro. Para ela, uma das 
vantagens do curso é “haver uma versatilidade muito grande nas 
saídas profissionais”. A Física preparou-a para “superar novos 
desafios, para pensar e resolver problemas” e para ser “inde-
pendente”. Com este curso, a Joana obteve as “ferramentas 
necessárias para saber identificar os problemas, onde ir procurar 
e onde aprofundar”. Na sua opinião, esta é uma área “pouco divulgada” 
mas que, no entanto, é uma área “com muito futuro, ao contrário 
do que muitas pessoas pensam”. Para a Joana, foi fácil entrar no 
mercado de trabalho, e salienta que em nenhuma altura sentiu que 
não tinha capacidade para tal.
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M at e m át i c a
A área da Matemática continua a oferecer boas perspetivas de em-
prego, sendo uma área versátil no que às saídas profi ssionais diz 
respeito. Para perceberes melhor em que consiste esta área, fomos 
falar com a Professora Júlia Vaz de Carvalho, Coordenadora da 
Licenciatura em Matemática na Faculdade de Ciências e Tecno-
logia da Universidade Nova de Lisboa (FCT/UNL), e com o ex-aluno 
Bruno Vaz, que é atualmente Gestor de Produto Vida Financeiros.

#Curso
De acordo com a Professora Júlia Vaz de Carvalho, neste curso são 
adquiridas competências “não só ao nível do conhecimento téc-
nico-científico” mas também no âmbito do “raciocínio lógico, 
do espírito crítico, da capacidade de abstração, e de abordar e 
resolver problemas novos”. Para tal, a licenciatura inclui disciplinas 
como Álgebra, Análise Numérica, Probabilidades e Estatística, 
Investigação Operacional, e outras que, embora não sejam da área 
da Matemática, visam “reforçar a empregabilidade”. Por exemplo, 
uma delas é “dedicada às chamadas soft skills“ onde, entre outros 
assuntos, se trata da “elaboração do curriculum vitae e da carta de 
motivação”.

#Saídasprofissionais
Como explica a Professora Júlia Vaz de Carvalho, muitos dos es-
tudantes que saem da FCT com o curso de Matemática, estão 
agora inseridos “em empresas dos setores da banca e seguros, 
em empresas de consultoria e auditoria, logística e transportes, 
informática, gestão, entre outros, não esquecendo as atividades 
de professor do ensino básico, secundário, e ensino superior”. 
Também a área da estatística está a crescer em profi ssões ligadas 
à saúde.
A professora acrescenta ainda que “muitos alunos têm emprego 
pouco depois de terminarem o curso e alguns acumulam a sua 
atividade profissional ao frequentarem os Mestrados”, até porque 
muitas profi ssões requerem conhecimentos a nível do Mestrado, ou 
até do Doutoramento. A verdade é que muitos jovens “não têm per-
ceção da oferta e da variedade de emprego da área”.

#Alumni
O Bruno Vaz tem 25 anos, é ex-aluno do curso de Matemática na 
FCT/UNL, e trabalha atualmente como Gestor de Produto Vida Finan-
ceiros, na companhia de seguros Allianz Portugal. De acordo o Bruno, 
o curso deu-lhe os conhecimentos técnicos necessários, ajudou-o 
“principalmente a pensar”, e deu-lhe as ferramentas para se adaptar 
“a qualquer situação nova e inesperada”. Além de o ter ajudado a 
“superar desafios”, também lhe permitiu uma entrada fácil no mer-
cado de trabalho. Nas palavras do Bruno, “esta área tem imensa 
empregabilidade e dá para uma infi nidade de coisas, apesar de a 
maior parte das pessoas pensar que só serve para ensinar”.

T e c n o l o g i a s  d e 
I n f o r m a ç ã o  ( T I )

O mercado das Tecnologias de Informação tem vindo a crescer cada 
vez mais, uma vez que a aposta tecnológica é cada vez maior. Para 
ficares a conhecer melhor a área, falámos com o Professor António 
Manuel Ribeiro de Sousa, Coordenador da Licenciatura em Tecno-
logia de Informação e Comunicação (TIC) da Universidade de Trás-
-os-Montes e Alto Douro (UTAD), e com o ex-aluno Jorge Costa, que 
trabalha atualmente como Administrador de Sistemas.

#Curso
De acordo com o Professor António Ribeiro de Sousa, as estatísti-
cas mostram que a taxa de desemprego nesta área é “praticamente 
nula”. No curso de TIC, os alunos aprendem a desenvolver soluções 
na área das tecnologias e sistemas de informação e, para tal, é de-
senvolvida a capacidade de comunicação e expressão, e outras com-
petências como a análise de sistemas, o desenvolvimento de software 
e aplicações informáticas, a gestão de bases de dados e a exploração 
de infraestruturas de comunicações. Nas palavras do professor, “a 
formação é muito abrangente e conta com uma forte componente 
de programação, software, administração de redes e de web”.

#Saídasprofissionais
O Professor António Ribeiro de Sousa explica que as principais 
profissões deste setor passam pela Gestão de Sistemas, Gestão 
de Sistemas Informáticos e Administração de Bases de Dados, sen-
do esse o “núcleo da formação e das saídas profissionais”. O 
mercado de trabalho continua à procura de profissionais na área, 
principalmente no setor de administração de bases de dados. No 
entanto, existem outras possíveis profi ssões, como Programador de 
Software e de Aplicações Web ou Administrador de Sistemas.

#Alumni
O Jorge Costa tem 28 anos e é ex-aluno do curso de TIC na UTAD. 
Está atualmente a realizar um estágio profi ssional em Administração 
de Sistemas (Ciências Informáticas), na Administração Regional de 
Saúde (ARS) do Norte, I.P, em Vila Real. Ao Jorge, o curso deu-lhe 
“competências na área de informática para desempenhar funções, 
como administração de sistemas e bases de dados, e configura-
ções de redes”. Segundo o que nos contou, “há cada vez mais 
concorrência e mais gente” a aderir à área, o que acabou por lhe 
difi cultar a entrada no mercado de trabalho. No entanto, aconselha-te 
o curso, porque “as tecnologias, hoje em dia, são a melhor área para 
se arranjar trabalho”.
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G e s tã o
A área da Gestão continua a ser uma boa aposta no que ao mercado 
de trabalho diz respeito. Para te explicar o porquê, fomos falar com 
o Professor José Augusto Felício, Coordenador da Licenciatura em 
Gestão no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), e com a 
ex-aluna Madalena Felício que é, atualmente, Consultora Financeira.

#Curso
O Professor José Augusto Felício confi rma que este é “um curso com 
baixa taxa de empregabilidade”, pois a estrutura da licenciatura é 
“muito adequada e atual, e com níveis de exigência elevados”. O 
curso abrange diversas áreas, como “a matemática, a estatística, 
economia, gestão fi nanceira e contabilidade”, que, apesar de serem 
“disciplinas muito exigentes”, uma vez ultrapassada essa barreira, 
os alunos dão “um salto qualitativo”. O programa de Gestão dá os 
“conceitos, instrumentos e metodologias” necessários aos futuros 
gestores e, tal como os restantes cursos do Instituto, “está muito 
orientado para o trabalho de grupo”, conclui.

#Saídasprofissionais
Os licenciados nesta área podem ser inseridos em diversos setores e 
domínios, sendo que as principais profi ssões “acabam por ser aque-
las com maior dimensão”, de acordo com o profi ssional com quem 
falámos. O mercado de trabalho procura mais profi ssionais para os 
setores da Banca e Seguros, e Auditoria e Consultoria. No entanto, 
existem outras saídas profissionais, como Gabinetes de Estudos, 
Ensino, Organismos Económicos e Financeiros Internacionais, ou 
Direção de Empresas da Indústria e Serviços.

#Alumni
A Madalena Felício tem 27 anos, é ex-aluna do curso de Gestão no 

ISEG, e trabalha neste momento como Consultora Financeira na em-

presa Ernst&Young, em Lisboa. De acordo com a Madalena, o curso deu-

lhe as bases de contabilidade, que põe em prática hoje em dia, e 

ajudou-a na área “do marketing, análise de produto e vendas”. Tam-

bém as matemáticas “foram essenciais para as estatísticas”, para 

o mestrado que tirou posteriormente em Finanças, e “para aplicar 
agora”. Por essas e tantas outras razões, a Madalena aconselha-te a 

sua área, pois “a gestão é utilizada em tudo, no dia a dia
nos ainda a sua facilidade em entrar para o mercado de trabalho, uma 

vez que já se encontrava empregada enquanto ainda estudava.

T u r i s m o
Portugal continua a viver muito das oportunidades que o Turismo 
encerra, e a investir cada vez mais no setor. Por essa razão, o ramo 
turístico oferece boas perspetivas de emprego, e para perceberes 
melhor como, estivemos à conversa com a Professora Antónia 
Correia, Coordenadora do curso de Turismo na Universidade Euro-
peia, e com o ex-aluno Rodrigo Teixeira, que é atualmente Diretor do 
Hotel Torel Palace, em Lisboa.

#Curso
Segundo a Professora Antónia Correia, este é um curso onde os 
alunos aprendem “técnicas de gestão aplicadas à hotelaria, ao 
planeamento e ao desenvolvimento das atividades turísticas” e 
ficam a conhecer “toda a cadeia de valor da atividade turística, ao 
passarem pelos diferentes setores da mesma”. Com esta licen-
ciatura, os estudantes fi cam “com as bases de gestão”, que acaba 
por ser o núcleo do curso, segundo o que nos explicou a docente.

#Saídasprofissionais
Muitos dos alunos acabam por fi car nas empresas onde estagiam, 
pois o setor turístico é “um dos setores que, neste momento, con-
tinua a recrutar”. De acordo com a Professora Antónia Correia, 
“1 em cada 11 empregos são na área do Turismo”. Os alunos que 
terminam o curso integram-se principalmente na área da Gestão 
e Planeamento de Atividades Turísticas, sendo que o mercado de 
trabalho continua a procurar profi ssionais a nível da Operação Ho-
teleira, Gestão Hoteleira e na área do digital. Trata-se de um “setor 
com uma dinâmica e um crescimento que ultrapassa a maior parte 
dos setores de atividade económica em Portugal”.

#Alumni
O Rodrigo Teixeira tem 30 anos, é ex-aluno do curso de Turismo na 
Universidade Europeia e é, atualmente, Diretor do Hotel Torel Palace, 
em Lisboa. Segundo o Rodrigo, o curso deu-lhe a parte teórica, que 
utilizou mais tarde na sua “primeira experiência em hotéis”. Para 
este alumni, foi “relativamente fácil entrar no mercado de trabalho”, 
mas confessa que se tornou mais fácil depois de emigrar. O Rodrigo 
aconselha-te a área, especialmente em Portugal, por ser “um ramo 
que continua a render”.

Agora já tens todas as ferramentas para conseguires 
chegar ao teu destino, pelo caminho mais direto! 

E não te esqueças: 

d e s c o b r e  q u e m  t u  é s  e  a  t u a  pa i x ã o , 
e  i n f o r m a -t e  j u n t o  d e  q u e m  s a b e !
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Parece mentira mas nao é. O Jimmy P vai lançar um novo 
disco e, apesar de ser a 1 de abril, confirmámos que é tudo 
verdade numa conversa com ele. E como estás sempre em 
#1 lugar, ele vai estar na Futurália com a Mais Educativa a 
cantar para ti! Sabe tudo aqui na primeira pessoa, com direito 
a dedicatória!
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Foi na cidade Invicta que deu os primeiros passos, mas tornou-se 
conhecido por todo o país. A fusão de vários estilos musicais, deu 
origem à sua própria Essência. O novo álbum promete boas vibra-
ções, e Jimmy P garante continuar a “fazer música de forma sincera 
e transparente”. 

Para que o possas confirmar, convidámos o teu rapper de eleição 
a descer à capital, para te presentear com um showcase exclusivo, 
com direito a autógrafo! No dia 17, na Futurália, o stand da Mais 
Educativa enche-se de música e muita animação, para uma tarde 
que vai Valer a Pena! 
Para já, deixamos-te com esta entrevista exclusiva, onde o Jimmy P 
te fala, na primeira pessoa, sobre o seu novo trabalho e presença na 
maior feira de Emprego, Formação e Empregabilidade!

Estás prestes a lançar o teu terceiro LP, Essência. Quem é o Jim-
my P hoje, quatro anos depois de teres começado a tua car-
reira?
A bem dizer, a minha carreira não começou há quatro anos. Creio 
que faço música há 10 ou 11 anos, o meu primeiro álbum é que 
saiu nessa altura. Estes quatro anos permitiram-me crescer como 
pessoa e consequentemente como artista. Hoje, sinto-me um artista 
mais maduro, mais completo e, sobretudo, mais seguro de mim e 
daquilo que pretendo fazer na minha carreira.

E o que podes dizer sobre a tua Essência? O que podem os teus fãs 
esperar do novo álbum?
Este é de longe, para mim, o trabalho mais coeso, mais musical e 
mais eclético que fiz até hoje. Procurei produzir bases instrumentais 
que me permitissem fazer aquilo que eu mais gosto: escrever bons 
textos e fazer bons refrões. Tivemos o cuidado de seguir uma linha 
estética e musical coerente, para o álbum não incidir sobre muitos 
universos distintos. Creio que conseguimos fazer isso bem.

O que tem este disco de diferente em relação aos outros? O teu 
momento como artista, a tua vida pessoal, a tua relação com os 
fãs... Como é que tudo isso influencia o teu sentimento para com o 
teu trabalho?
Toda a lógica deste disco é distinta. O disco é todo produzido pela 
mesma pessoa, ao contrário dos outros, logo é muito mais consis-
tente. Creio que me encontro numa fase nova da minha vida pessoal 
e artística. Os meus desafios, os meus desejos, as minhas ambições, 
não são os mesmos de há 3 ou 4 anos atrás. Continuo a fazer 
música de forma sincera e transparente. Contudo, há sempre algo 
que prevalece: a vontade de fazer boa música e procurar surpreender 
as pessoas.

Vais estar na Futurália e vais presentear os jovens com um 
showcase no espaço da Mais Educativa. O que podemos esperar? 
Que surpresas tens na manga?
Vou aproveitar para tocar um ou dois temas novos, em exclusivo, e 
preparar um live um pouco diferente do que faço habitualmente.

Como era o Jimmy P nos tempos de escola? Que memórias guardas 
dessa altura?
Preguiçoso, distraído... muito distraído. Apesar de tudo, sempre fui 
bom aluno, sobretudo a línguas e história. Apesar de falar muito nas 
aulas, algo de que todos os meus professores se queixaram, sempre 
fui bom aluno o que me permitiu tirar sempre boas notas.

Esta é uma feira dedicada à formação e ao futuro dos jovens. Se 
pudesses dar-lhes um conselho nessa matéria, qual seria?
Para levarem os estudos a sério. Se há coisas em que devemos 
investir, uma delas é, sem dúvida alguma, a formação. As pessoas 
da minha geração, dessa geração, têm de estar preparadas para 
responder às exigências do mercado trabalho que, cada vez mais, 
procura pessoas válidas, polivalentes e competentes.

f OfficialJimmyP
    officialjimmyp
T officialjimmyp

Procurei produzir bases 
instrumentais que me 

permitissem fazer aquilo 
que eu mais gosto: escrever 

bons textos e fazer 
bons refrões. 

A M A I S  E D U CAT I VA L E VA 
O  T E U  R A P PE R  FAVO R I TO 
AO PALCO DA FUTURÁLIA!
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E MUITA DIVERSÃO!
Quando te dizemos que o nosso stand vai ser o melhor, é porque 
vai mesmo ser o melhor. Vão estar sempre várias coisas a acon-
tecer, vão estar ofertas e brindes à tua espera, vais ter consolas 
PS4 e PSVita para poderes jogar, e um passatempo onde terás 
de ser bom a encestar para poderes ganhar jogos PS4!
E isto é só uma amostra de tudo o que teremos para ti.

A MELHOR ANIMAÇÃO
Se há coisa que não vai faltar na Futurália é animação, e isso 
é especialmente verdade se estiveres com a Mais Educativa. A 
presença vai ser em grande em todos os dias da feira, mas desta-
camos-te dois momentos muito especiais:

A ATUAÇÃO DO CHAPITÔ 
DIA 17 DE MARÇO, ÀS 11 HORAS
No stand da Mais Educativa vais poder assistir a uma apre-
sentação das várias artes performativas que são lecionadas 
na Escola Profissional do Chapitô, num momento divertido e 
que vai prender a tua atenção. Sabias que a Escola Profissional 
de Artes e Ofícios do Espectáculo (é esta a designação corre-
ta) é a única escola em Portugal com especialização em artes 
circenses? Oferece atualmente 2 cursos que dão equivalência 
ao Ensino Secundário – Interpretação e Animação Circenses e 
Cenografia, Figurinos e Adereços e a taxa de empregabilidade 
anunciada pelo Chapitô ronda os 80%.

A TUA ENTREVISTA AO JOÃO PAULO SOUSA
DIA 18 DE MARÇO, DAS 11 ÀS 13 HORAS
Outra das boas surpresas que temos para ti é o nosso repórter 
por um dia, João Paulo Sousa. Sim esse mesmo, o do Curto 
Circuito da SIC Radical! Ele vai chegar ao nosso stand por volta 
das 11 horas, para uma sessão de autógrafos exclusiva, e de-
pois vai andar pela Futurália a fazer entrevistas à malta, num 
vox-pop muito especial para a Mais Educativa TV. Queres ser 
entrevistad@ pelo João Paulo Sousa? Então não deixes de nos 
visitar neste dia!

A sério que ainda achas que a Futurália é uma feira de 
cursos e de instituições, onde podes recolher infor-
mação, e pouco mais? Para além da parte educativa, 
há muita diversão à tua espera neste evento, e o stand 
da Mais Educativa é o melhor exemplo disso! Se tens 
dúvidas, este texto é para ti.

O GRANDE MOMENTO
No meio de tanta coisa boa que temos reservada para ti, há 
uma que se destaca de todas as outras. É capa desta revista, 
há uma entrevista exclusiva para leres só aqui, e já estás far-
tinh@ de saber de quem estamos a falar. Jimmy P em dose 
dupla na Futurália! Sim, dose dupla, porque antes do showcase 
no palco principal, que vai ter lugar às 15 horas, ele vai estar no 
stand da Mais Educativa para uma sessão de autógrafos onde 
vais poder privar com ele, às 12 horas. Tudo isto no dia 17 de 
março! Vai ser seguramente um grande momento, daqueles que 
vais recordar sempre.

VÊ COMO PODES GANHAR UM
ASUS ZENFONE 2
É isso mesmo. Com a tua Mais Educativa vais poder ganhar um 
smartphone ASUS Zenfone 2! Para isso só tens de:

PASSO 1: Visitar o nosso stand na Futurália e tirar uma fotografia 
onde estejas tu, a revista Mais Educativa e o ASUS Zenfone 2;

PASSO 2:  Ficar connosco enquanto carregamos a tua foto no 
nosso álbum de Facebook e colocar o teu tag, para que a foto 
apareça no teu mural;

PASSO 3: Pedir ao máximo número de amigos que partilhem 
a tua foto!

No final, ganha o smartphone ASUS Zenfone 2 quem tiver a 
foto com mais partilhas!

O passatempo vai decorrer ao longo de toda a Futurália – de 16 
a 19 de março – e os teus amigos poderão continuar a partilhar 
a tua foto até às 12 horas de 24 de março, data do fecho do 
passatempo. O grande vencedor será anunciado às 18 horas 
desse dia!
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Jimmy P e a banda HFP são alguns dos nomes já confi rmados que 
irão atuar no palco da Futurália.
Figura central da nova geração da música portuguesa, Jimmy 
P representa o que de melhor se faz na música urbana atual. O 
cantor que funde hip hop com reggae, recebeu o prémio Artista 
Revelação 2015. Os HFP surgiram em 2014 quando três alunos do 
curso de Música na Comunidade do Instituto Politécnico de Lis-
boa decidiram formar uma banda. Hoje têm 11 originais escritos (5 
disponíveis no youtube) e alguns covers gravados.
Liga-te ao nosso Facebook www.facebook.com/avidaetua

Aponta na tua agenda: no dia 17 de Março, às 11H00, podes assistir 
à Dream Conf – Conferência do Sonhadorismo
Fernando Alvim, Bordalo II e Francisco Lufinha são os embaixa-
dores desta edição.
Eles vão ajudar-te a ganhares ferramentas inspiradoras para per-
seguires os teus sonhos e projetos!
Sabe mais em www.sonhadorismo.pt/p/dreamconf.html

SABE TUDO SOBRE O GAP YEAR!
Estás a terminar o Ensino Secundário e gostavas de pensar melhor naquilo que queres seguir? Queres viajar e conhecer outras 
culturas, fazer estágios internacionais, ou fazer voluntariado? Então porque não fazes um Gap Year ?
O Gap Year é um período de tempo de intervalo na vida quotidiana. Habitualmente é feito no fi nal do Ensino Secundário, quando 
muitos jovens não sabem a licenciatura a selecionar, ou simplesmente quando querem crescer com o mundo antes de dar um passo 
em frente na sua formação. A Gap Year Portugal é a organização responsável pela promoção do Gap Year no nosso país e vai estar 
presente na Futurália para te dar todas as informações que necessitas sobre este “ano sabático”!

MUITA ANIMAÇÃO 
NO PALCO DA FUTURÁLIA
MUITA ANIMAÇÃO 
NO PALCO DA FUTURÁLIA DREAM CONF 

“CONHECE OS EMBAIXADORES!
DREAM CONF 
“CONHECE OS EMBAIXADORES!
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UM PROBLEMA QUE É DE TODOS

Da cabeça de dois jovens universitários chegou a solução que vai permitir-te 
poupar até 80% nos teus manuais escolares. Chama-se Book in Loop, é 
apresentada como a Uber dos manuais e quer os estudantes a trocar livros 
entre si. Tudo em nome da poupança: da carteira mas também do ambiente.

O que ocupa espaço nas tuas estantes e 
móveis lá de casa? Livros, seguramente. 
E desses livros, quantos são manuais esco-
lares? E dos manuais escolares que para lá 
tens, quantos são já de anos letivos passados, 
aos quais já não dás qualquer uso?
Todos os anos é assim: manuais novos na 
mochila, manuais antigos na prateleira. Para 
os teus pais, são centenas de euros a cada 
ano, gastos em livros que usas apenas 
durante 9 meses. E se te dissermos que 
dois jovens como tu criaram uma forma de 
te poupar espaço, e de poupar dinheiro aos 
teus pais?

O Manuel Tovar e o João Bernardo Parrei-
ra estudam Direito na Universidade de 
Coimbra, e inventaram o que dizem ser “a 
Uber dos manuais escolares”. Chama-se 
Book in Loop, vai estar disponível a partir 
de junho, consiste numa plataforma online 
de compra e venda de manuais escolares 
e, segundo os próprios, garante conforto e 
rendimento a quem tem manuais escolares 
a ganhar pó lá em casa. E tal como há quem 
precise de uma boleia, há quem precise dos 
manuais que tu já não usas. Tu podes ganhar 
dinheiro com isso, e ao mesmo tempo ajudar 
a reutilizar papel, reduzindo o desperdício e 
ajudando o ambiente.

Todos os estudantes acumulam, ano após ano, manuais escolares que não voltarão 
a usar. Todos os pais desses alunos veem-se forçados, a cada ano letivo, a investir 
centenas de euros em manuais novos. Neste ciclo vicioso, tudo seria mais simples se 
houvesse uma forma prática de colocar as pessoas em contacto, para que os manuais 
saltassem das mãos de quem já não precisa para quem lhes vai dar uso. Posto de outra 
forma, se estás no 11º ano, no próximo ano precisarás dos livros para o 12º – porque não 
resgatá-los a alguém que já tenha concluído o ensino secundário, enquanto entregas os 
teus manuais de 11º ano a quem ainda vai precisar deles?
E se a ti esta pode parecer uma boa ideia, experimenta apresentá-la aos teus pais, que 
gastam 250 euros por ano a comprar-te manuais escolares.

Com esta ideia em mente, o Manuel e o João marcaram presença no Startup Weekend 
2015, onde venceram um prémio e aproveitaram para desenvolver a ideia, estruturar 
o negócio e encontrar financiamento. O resultado é a Book in Loop, que vai estar 
disponível já em junho.



1º CICLO - LICENCIATURAS: 
com estágio desde o 1º ano
   • Serviço Social (Provas de Ingresso: Português ou 
História ou Economia) (7 semestres)

   • Gerontologia Social (Provas de Ingresso: Português
 ou História ou Matemática) (6 semestres)

2º CICLO - MESTRADOS:
   • Gerontologia Social (3 semestres)

   • Intervenção Social na Infância e Juventude em 
Risco de Exclusão Social (4 semestres)

(Opções de Trabalho final nos MestradosTrabalho final nos MestradosT : Disse: Disse: rtação,
Trabalho de PTrabalho de PT rojecto ou Estágio com relatório final).

PÓS-GRADUAÇÕES:
   • Gestão de Organizações de Economia Social (135 horas)

   • Intervenção Social numa Perspectiva Sistémica e Familiar
   • Desenvolvimento Social, Habitat e Qualificação Social
   • Trabalho Social e Dependências 

(150 horas)

 Av. Dr. Manuel Teixeira Ruela, 370
4460-362, Sra da Hora

(Metro Sete Bicas, J/Norte Shopping)

Tel: 229 577 210 | Fax: 229 577 219

ingresso@isssp.pt | secretaria@isssp.pt

www.isssp.pt

A 
N

OS
SA

 O
FE

R
TA

 F
OR

M
AT

IV
A 

PA
R
A 

O
 A

N
O
 L

EC
TI

VO
 2

01
6/

20
17

(200 horas)

(131 horas)

SWISS EDUCATION GROUP
Montreux  |  Switzerland  |  T +41 21 965 40 20  
info@swisseducation.com  |  www.swisseducation.com

 
 

  
  

 

 

 

UM CURSO DE HOTELARIA NA 
SUÍÇA É GARANTIA DE UMA 
CARREIRA DE SUCESSO

tel: 218132535  | multiway@multiway.org  |  www.multiway.org 

Sonha com uma carreira excitante e internacional numa das maiores 
indústrias mundiais?
Mais de 80% dos nossos licenciados chegam a uma posição de chefia ou 
estabelecem a sua própria companhia ao fim de 5 anos. Esta percentagem 
sobe para 91% ao fim de 10 anos.
Está a planear uma carreira numa destas áreas?

| Hotelaria
| Eventos
| Resorts&Spa
| Turismo

Então contacte connosco para lhe darmos mais informações.

| Hotel Design
| Artes Culinárias
| Negócios
| Gestão Hoteleira

SÓ NÓS TEMOS O INTERNATIONAL 
RECRUITMENT FORUM
Duas vezes por ano as grandes cadeias mundiais de Hotelaria, e atividades 
afins vão a Montreux recrutar, EXCLUSIVAMENTE, os nossos alunos. 
Em dois dias são entrevistados mais de três mil alunos e cerca de 70% 
recebem logo uma proposta de colocação em emprego ou estágio. 
Peça-nos a lista de atuais funções dos nossos antigos alunos e veja a 
diferença.

Em Portugal pode contactar com a MultiWay:
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O Manuel e o João defendem que esta é a 
primeira solução eficiente e de qualidade 
para um problema há muito identificado. “As 
nossas prioridades passam pela qualidade 
para quem compra os manuais, pelo rendi-
mento para quem tem os manuais em casa, 
e para o conforto para ambas as partes”, 
referem.
E o que é a Book in Loop? Uma plataforma 
online onde te podes registar – indicando o 
ano e a escola que frequentas – para criares 
um perfil que sabe automaticamente quais 
os manuais escolares que usas. A partir daí, 
selecionas os que tens e colocas à venda, ou 
escolhes o que queres comprar dentro do 
que está disponível.

bookinloop.com
bookinloop

5
f

Posso começar a comprar e a vender livros 
logo após o registo no site?
A partir do momento em que te registas 
no site passas a receber uma newsletter 
quinzenal, e serás informado da abertura 
do período de recolha de livros, que normal-
mente acontece em junho. Para além disso, 
se te registares agora terás prioridade na 
compra dos manuais escolares, em caso de 
rutura de stock.

Como funcionam os pontos de recolha?
A rede de pontos de recolha estará disponível 
em todo o país – tanto podem ser bombas de 
gasolina, quiosques ou outro tipo de estabe-
lecimentos, sempre com contacto direto – e 
a intenção é que toda a gente possa entregar 
os seus livros, sem grandes deslocações.
Em alternativa, poderás pedir à Book in Loop 
que vá diretamente a tua casa buscá-los.

No caso de não serem aprovados, os meus 
manuais são-me devolvidos?
A Book in Loop não prevê devolver livros que 
não sejam aprovados. Para evitares essa 
situação, lê atentamente os critérios de 
qualidade necessários, que a empresa dis-
ponibiliza no site.

Para a Book in Loop, o que é um manual em 
bom estado?
Para um livro ser aprovado, não podem fal-
tar-lhe páginas nem ter páginas rasgadas, 
não pode ter mais de um terço das páginas 
rasuradas de forma permanente, tem de ter 
as rasuras não permanentes apagadas, e 
os exercícios terão de estar por resolver. 
Se fizeres uma utilização normal dos teus 
livros, não deverás ter problemas.

Sou avisado quando os meus livros forem 
aprovados?
Sim, vais receber um email com indicação do 
número de livros que entregaste, que estão 
aprovados e disponíveis para venda. A partir 
daí, através do acesso em tempo real à tua 
conta corrente podes confirmar quantos 
manuais já foram vendidos, quanto dinheiro 
já arrecadaste e decidir se queres usá-lo 
para comprar manuais para ti, ou simples-
mente levantar o valor.

E como é que eu procuro manuais escolares 
para comprar?
A partir de junho – após o término do ano 
letivo atual – basta-te aceder à plataforma 
e, através dos dados que forneceste, ela 
indicar-te-á de imediato os manuais de que 
vais precisar. Aí selecionas os que preten-
des, fazes a encomenda e aguardas que te 
cheguem a casa.

Quanto é que posso poupar efetivamente?
Na Book in Loop, os livros são vendidos a 
40% do PVP – desse valor, metade é para 
quem vende, e a outra metade fica na Book 
in Loop. Se venderes e comprares manuais 
escolares, estarás a receber 20% e a gastar 
40%, o que significa na prática um gasto de 
20% - logo, uma poupança de 80% face ao 
valor que normalmente gastarias. Se os teus 
pais gastarem nos teus manuais escolares 
uma média de 220 euros por ano letivo, com 
a Book in Loop este valor pode passar para 
os 44, 45 euros. Se tiveres irmãos na escola, 
é só multiplicares.

Para o caso de quereres vender, o passo 
seguinte faz-se através de um dos pontos 
de recolha espalhados de norte a sul do país 
(ou diretamente em tua casa, por um valor 
reduzido) onde podes depositar os livros 
que queres vender, para que seja avaliado 
o seu estado de conservação, através de 
um controlo de qualidade com padrões 
desenvolvidos pela Book in Loop e pela Uni-
versidade de Aveiro. Ao serem aprovados, é 
dada a garantia de que não haverá para o 
comprador nenhum prejuízo pedagógico, e a 
partir daí são disponibilizados para compra.

COMO FUNCIONA

Na Book in Loop, os livros são vendidos a um 
preço 60% mais baixo do que o valor de mer-
cado, e metade do rendimento gerado por 
esses livros é entregue a quem os colocou 
à venda, ficando o restante para a Book in 
Loop.
Se fizeres o loop completo – vender e 
comprar livros – a poupança para os teus 
pais pode, no caso de teres um irmão tam-
bém em idade escolar, chegar aos 450 
euros.

PERGUNTA S E RES POSTA S
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ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
Desporto e Actividade Física
Educação Básica
Secretariado
Serviço Social

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO
Contabilidade e Gestão Financeira
Gestão Comercial
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Hoteleira
Gestão Turística
Solicitadoria

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO 
Atividade Física 
Educação Especial - Domínio Cognitivo e Motor   
Educação Pré-Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Ensino de Inglês no 1º Ciclo do Ensino Básico
Gerontologia Social / ESECB/ESALD
Intervenção Social Escolar  
Supervisão e Avaliação Escolar  

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO
Gestão de Empresas   

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
Engenharia Agronómica           
Engenharia Zootécnica            
Inovação e Qualidade na Produção Alimentar 
Sistemas de Informação Geográfica em Planeamento 
e Gestão do Território

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES APLICADAS
Design de Interiores e Mobiliário   
Design do Vestuário e Têxtil / ESART/FAUL**
Design Gráfico / ESART/FAUL**
Ensino de Música  
Música  

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
Análises Químicas e Biológicas
Biotecnologia de Plantas e Produtos Naturais
Cuidados Veterinários
Energias Renováveis
Produção Agrícola
Produção Animal 
Proteção Civil
Recursos Florestais
Tecnologia Alimentar
Turismo Ambiental e Rural

ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
Animação Sociocultural Aplicada à Gerontologia
Desporto
Serviços de Tecnologia Educativa

ESCOLA SUPERIOR DE GESTÃO
Comércio Eletrónico
Gestão e Produção de Cozinha
Gestão de PME
Organização e Gestão de Eventos
Restauração e Bebidas
Serviços Jurídicos
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ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA
Agronomia
Biotecnologia Alimentar
Engenharia de Protecção Civil
Enfermagem Veterinária
Nutrição Humana e Qualidade Alimentar

ESCOLA SUPERIOR DE ARTES APLICADAS
Design de Comunicação e Produção Audiovisual
Design de Interiores e Equipamento
Design de Moda e Têxtil
Música - variante de Formação Musical
Música - variante de Instrumento
Música - variante de Música Electrónica e Produção Musical
Música - variante de Canto

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR. LOPES DIAS
Ciências Biomédicas Laboratoriais
Enfermagem
Fisiologia Clínica
Fisioterapia
Imagem Médica e Radioterapia

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Desenho e Construção Sustentável
Engenharia Civil
Engenharia das Energias Renováveis
Engenharia Electrotécnica e das Telecomunicações
Engenharia Industrial
Engenharia Informática
Sistemas Inteligentes *
Tecnologias da Informação e Multimédia

LICENCIATURAS

MESTRADOS 
ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DR. LOPES DIAS
Cuidados Paliativos 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Comunicações Móveis 
Construção Sustentável  
Desenvolvimento de Software e Sistemas Interativos 

* Aguarda aprovação.
** FAUL - Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa

CURSOS TÉCNICOS SUPERIORES PROFISSIONAIS CTeSP
ESCOLA SUPERIOR DE ARTES APLICADAS
Comunicação Audiovisual

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
Automação e Gestão Industrial
Comunicações Móveis
Data Center e Computação em Cloud
Desenho e Modelação Gráfica
Desenvolvimento de Produtos Multimédia
Instalações Elétricas e Telecomunicações
Reabilitação do Edificado 
Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação

/ipcb.pt
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A capital de Portugal tem um novo passaporte que é um diário de viagem, um mapa, uma coleção de 
carimbos e um cartão de descontos, tudo num só documento. Chama-se Lisboa Passport e é a nova 
“mania” de turistas e de lisboetas, e nós contamos-te tudo sobre ele.

Para os turistas...      
e não só
Um passaporte é, geralmente, um documento útil para quem está de 
viagem. Permite-te entrar e circular noutros países, e é um compa-
nheiro indispensável, sobretudo se estiveres bem longe do teu país. 
Mas agora há outro passaporte, criado exclusivamente para a cidade 
de Lisboa, e que interessa tanto aos turistas como aos lisboetas.

O nome é fácil de memorizar – Lisboa Passport – e foi pensado ori-
ginalmente para os turistas (nacionais e estrangeiros) que visitam a 
nossa capital. Mas os lisboetas, e os portugueses no geral, também 
estão a mostrar muito interesse num passaporte que oferece uma 
“motivação renovada para conhecer e explorar a cidade de Lisboa”, 
conforme nos explicou Nuno Martins, um informático de 45 anos que 
fez um interrail pela Europa e que regressou com esta ideia na ca-
beça. Apresentou o projeto à Câmara Municipal de Lisboa, e através 
do programa Lisboa Empreende conseguiu o fi nanciamento de que 
precisava.

No Lisboa Passport vais encontrar 32 páginas em forma de diário de 
viagem, onde estão retratados eventos importantes da história da 
cidade, um mapa com os locais emblemáticos a visitar, e o indispen-
sável espaço para carimbos – e há vários, criados especifi camente 
para este passaporte. No fundo, o Lisboa Passport funciona como 
uma espécie de rally paper, onde o turismo tem etapas e objetivos 
para cumprir.

Quando és turista, tens dentro de ti toda a motivação para explorar 
a cidade onde te encontras. Estás ali de passagem, há que aprovei-
tar. Mas o Lisboa Passport traz aos próprios habitantes da capital 
– e toda a gente que de vez em quando a costuma frequentar – 
“a vontade de sair à rua e de a descobrir (ou redescobrir)”, de 
acordo com o seu criador.
E explica porquê. “Atualmente, as pessoas fazem turismo indo aos 
sítios e tirando umas fotografi as. Mas a verdade é que as pessoas 
procuram mais: não querem apenas a distância de uma fotogra-
fi a, querem interagir com a cidade. O Lisboa Passport quebra essa 
distância, porque não é possível percorrer os vários locais sem 
contactar de perto com as pessoas e com os sítios.” No fi nal da 
viagem, promete-te, terás recordações fantásticas de todas essas 
experiências.

Uma nova forma de 
interagires com a cidade
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Que também te dá descontos!
Apresentar o Lisboa Passport ainda te dá direito àquilo que todos 
queremos: descontos! As parcerias já são quase 30, e dão-te vanta-
gens em passeios turísticos, lojas de recordações, restauração, entre 
outros. De acordo com o Nuno Martins, “podes recuperar o custo do 
passaporte logo na primeira ou segunda utilização”. E diz ainda que 
a lista de parcerias e de descontos vai continuar a aumentar.

Carimbos que são obras de arte
O Lisboa Passport também tem carimbos. E o que tem isso de tão 
especial? Segundo o seu criador, não são carimbos quaisquer, são 
obras de arte. “Existem carimbos que demoraram várias semanas 
ou mesmo meses a serem desenvolvidos, porque queremos que 
cada carimbo retrate a essência de cada lugar”, refere, sendo que 
há mais de 20 lugares a visitar e recolher o respetivo carimbo: Alfama, 
Bairro Alto, o elétrico 28, a Sé de Lisboa, o Museu Gulbenkian e o 
Padrão dos Descobrimentos são alguns dos exemplos.
De resto, os carimbos do Lisboa Passport são efetivamente os 
carimbos oficiais de alguns dos melhores museus e monumentos 
de Lisboa, e nenhum deles é emitido sem a aprovação da respetiva 
entidade.

Onde comprar
O Lisboa Passport já está à venda pelo preço 
de 6 euros, e podes encontrá-lo nos mesmos 
pontos de venda onde o poderás depois 
carimbar. Também o podes comprar online, 
e consultar a lista completa de atrações, 
através do site lisboapassport.pt.

No Lisboa Passport encontras 32 páginas em forma de 
diário de viagem, com eventos importantes da história da 
cidade, um mapa dos locais a visitar e o indispensável 
espaço para carimbos. E há descontos para usufruires!
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A Teen Academy centra-se no apoio e na 
orientação escolar, e é uma parceira dos 
estudantes, da escola e da família. Como? 
Através de estratégias coerentes de estudo 
e de apoio escolar, que contribuem para que 
conheças a matéria, mas também para que 
desenvolvas as tuas competências de tra-
balho, de raciocínio e de orientação para os 
teus objetivos.

Com a evolução que vais sentir ao estudares 
na Teen Academy, os teus níveis de auto-
-estima vão subir, e serás capaz de defi nir 
novas metas pessoais e estratégias diferen-
ciadas para as atingir, ao mesmo tempo que 
te desenvolves enquanto pessoa.

QUERES PREPARAR-TE À 
SÉRIA PARA OS EXAMES?
Se estás no 12º ano, esta altura do ano é 
crucial para chegares da melhor forma pos-
sível aos exames fi nais nacionais. A Teen 
Academy quer ajudar-te neste momento 
tão importante da tua vida de estudante, e 
para isso criou o programa Spring Summer 
2016, que inclui cursos de recuperação dos 
teus resultados escolares – em fevereiro e 
em março – e um Summer Boot Camp com 
cursos focados na preparação dos exames 
fi nais nacionais.

Nestes cursos, que decorrem entre março 
e junho, vais aprender a estruturar todas as 
matérias do exame, e fazer um treino exi-
gente de resolução de exercícios e questões 
muito semelhantes às que te serão coloca-
das no dia do exame. Tudo isto inserido numa 
turma com um máximo de 6 alunos, e com 
um ótimo ambiente de trabalho, onde o es-
forço e a dedicação estão a par com a boa 
disposição!

QUERES PERCEBER QUAL É 
A TUA VOCAÇÃO?
A Teen Academy dá-te ainda a oportunidade 
de participar num programa de orientação 
vocacional, onde poderás fazer os testes 
de orientação vocacional e ainda frequentar 
um programa de orientação, onde a psicólo-
ga da Teen Academy te dará apoio para que 
conheças as áreas vocacionais de maior in-
teresse, e onde benefi ciarás de contactos 
diretos com as universidades, institutos poli-
técnicos e com as empresas.
Quaisquer que sejam as tuas difi culdades, 
objetivos e aspirações, o Teen Academy 
Spring Summer 2016 dá-te apoio total e 
acompanha-te em todos os momentos!

PROCURA UM DOS CENTROS 
TEEN ACADEMY!
A Teen Academy está presente em Lisboa, 
através de 4 Centros de Estudo – Campo de 
Ourique, Lumiar, Restelo e Telheiras – e mais 
1 na cidade de Aveiro. Contacta-os presen-
cialmente ou através do site teenacademy.pt.

SOBE AS TUAS NOTAS COM A

Como te defi nes enquanto aluno? Sentes que precisas de mais apoio escolar? Que poderias melhorar as tuas notas se 
tivesses melhor acompanhamento dos teus professores? Há uma rede de academias criadas para te fazer render cada vez 
mais: a Teen Academy.
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Se fi zeres a tua inscrição até 31 de março, e 
tiveres contigo a revista Mais Educativa no 
ato da inscrição, a Teen Academy oferece-te 
uma t-shirt exclusiva!

O QUE TÊM A DIZER-TE...

“Gosto de estudar na Teen Academy, porque 
me ajuda a alcançar os meus objetivos. Aliás, 
sem a Teen Academy, nunca conseguiria tirar 
positiva a Matemática! Aqui tenho bons 
professores, o ambiente é acolhedor e as 
pessoas são simpáticas.”

Mariana Santos, aluna do 10º ano de Ciências

“Desde que entrei para a Teen Academy que 
comecei a sentir diferenças no meu trabalho 
e, consequentemente, nas minhas notas. 
Aqui desenvolvo muito mais as minhas 
capacidades, e evoluí muito na disciplina 
de Matemática, sobretudo.”

Manuel Jorge, estudante de Economia

“Na Teen Academy temos professores sempre dis-
postos a ajudar. Falo por mim, que já enviei vários 
emails a expor dúvidas, e obtive sempre resposta 
rápida! Para além disso, têm muita experiência e 
escolhem os melhores exercícios para nos preparar 
para os testes.”

Pedro Afonso, aluno de 11º ano

“Trabalhar de forma individual com cada um dos 
nossos alunos permite-nos perceber as necessi-
dades de cada um deles, e organizar o trabalho 
em função dessas mesmas necessidades.
Um professor é, acima de tudo, um educador, e 
por isso gosto de acreditar que tudo aquilo que 
eles aprendem nestas aulas lhes servirá também 
para a vida, e não só para os testes.”

Catarina Estrela, Professora de Português

OS ALUNOSOS ALUNOSOS ALUNOS

OS PROFESSORES “Na Teen Academy existe uma proximidade maior com os alunos, que permite fazer 
um acompanhamento muito melhor e que depois se nota nos resultados escolares.
Desenvolvemos uma boa relação com os nossos alunos, e com as nossas turmas 
mais pequenas e o ensino individualizado, podemos desenvolver um trabalho que 
não é possível noutras escolas. Com isso, eles aprendam mais, que consigam estu-
dar sozinhos e que ganhem independência e gosto pelas disciplinas.”

António Semedo, Professor de Inglês e Alemão

“Aqui há uma relação muito estreita com os alunos. 
Não nos limitamos a lecionar a matéria e a pre-
pará-los para os exames; damos-lhes outras 
ferramentas que lhes fornecem outra visão e 
outras competências, e lhes abrem mentalidades.”

Cidália Dionísio, Professora de Geometria Descritiva

“O período da adolescência envolve sempre muitas mudanças 
a vários níveis, e em que os jovens começam a ter de fazer 
escolhas. Uma delas é a escolha do percurso formativo, e esse 
processo pode por vezes trazer ansiedade, dúvidas e insegu-
rança, daí que o papel do psicólogo seja orientar e conduzir os 
alunos para que tomem decisões em consciência.
A orientação vocacional permite-te refl etir no teu percurso, e 
leva-te a conhecer melhor os teus interesses e as tuas capaci-
dades e aptidões, facilitando a tua tomada de decisão.”

Teresa Malzbender, Psicóloga

A PSICÓLOGA
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Imagina uma plataforma onde podes encontrar centenas de propostas para os teus tempos livres, e onde 
podes também propor qualquer coisa que te apeteça fazer. Com isto, divertires-te e conheceres gente nova, 
e tudo de forma gratuita. Esta é a scale2go, e nós explicamos-te tudo o que precisas de saber.

A scale2go é uma rede social para quem procura uma forma mais 
efi caz de organizar o seu tempo livre. Aqui podes participar, organizar 
ou solicitar as tuas atividades, respondendo a três perguntas muito 
simples: O quê, onde e quando.
A partir daí, a scale2go vai procurar responder à questão “o que fazer” 
no teu tempo livre, sendo ao mesmo tempo a ferramenta mais efi caz 
para conseguires unir um grupo de pessoas ou encontrar a data ideal 
para cada atividade.

Como já te dissemos, tens também a possibilidade única de solicitar 
uma atividade. Signifi ca isto que, quando o que procuras não estiver 
disponível, ou não sabes como organizar, poderás solicitar a atividade 
e deixar que outro utilizador organize tudo por ti.

UMA BOA FORMA DE 
PREENCHERES OS TEUS 
TEMPOS LIVRES

O QUE PODES ENCONTRAR...
Ana Faria é cofundadora da scale2go, e garante que “são os utili-
zadores quem dita o que está disponível”. Podem ser organizadas 
(ou solicitadas) atividades de lazer, recreativas ou de voluntariado/
turismo ativo: uma corrida ao fi m da tarde, um jogo de futebol, um 
tour pela cidade, uma visita guiada a uma exposição, uma aula de 
dança ou de surf, um workshop de fotografi a, entre muitas outras 
possibilidades.

As atividades podem ser gratuitas, pagas, ou então de voluntariado. 
Estas últimas surgem com o objetivo de contribuir para o bem da 
sociedade, e podem consistir, por exemplo, na limpeza de uma praia, 
no refl orestar de uma serra ou na participação num torneio de ténis 
solidário.

Em suma, segundo a Ana Faria, “a scale2go permite que os utiliza-
dores organizem, solicitem ou participem em todas as atividades 
imaginadas por eles, por mais invulgares que possam parecer”.
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Caso não encontres a atividade que procuras na scale2go, podes 
sempre solicitá-la! Para isso, apenas tens que escolher a opção 
“solicitar” e preencher os 3 dados principais sobre a atividade: o 
quê, onde e quando. A atividade fica imediatamente disponível na 
scale2go, permitindo que outros utilizadores também participem, 
por forma a assegurar o grupo mínimo necessário. Para além disso, 
fica também a aguardar que outro utilizador se disponibilize para a 
organizar.
Quando solicitas a atividade, podes ainda indicar o valor que estás 
disposto a pagar (no caso de ser necessário), e assim ajudar o orga-
nizador a definir o preço.

O primeiro passo é o registo na 
plataforma, que pode ser feito 
por email, Facebook ou Google+. 
Depois de registad@, só tens de se-
lecionar a opção que pretendes:

> “Organizar atividade” – responder 
às perguntas “o quê, onde e quando”; 
adicionar descrição, fotografia e definir 
um percurso no mapa. No final, poderás 
partilhar a tua atividade por email ou através das redes sociais.

> “Participar” – selecionar a atividade que te interessa, manifestar a 
tua vontade em fazer parte dela e, caso tenhas alguma dúvida, enviar 
uma mensagem (para o organizador, individualmente, ou na atividade, 
para todos os participantes verem).
Qualquer alteração na atividade (horário, local ou outra) fica re-
gistada no histórico, e o sistema envia uma notificação para os 
participantes.

Tanto o registo como a utilização da scale2go são, como confirma a 
Ana Faria, “totalmente gratuitos”.

E QUANDO NÃO ENCONTRAS!

PARTICIPAR 
NA SCALE2GO

Ao longo de 2016, a scale2go vai tornar-se ainda mais útil para a 
organização das tuas atividades, através de novas funcionalidades. 
A “partilha de recursos”, contou-nos Ana Faria. “Por exemplo, numa 
atividade de bicicleta passará a existir a possibilidade de alugar 
uma. Não pretendemos desenvolver aplicações, mas sim passar 
a mensagem a todos aqueles que tenham aplicações que comple-
mentem a experiência de uma atividade, que são bem-vindos”, conclui.
A scale2go está disponível para fazer estas sinergias, o espaço na 
rede já está disponível, e por isso este ano o objetivo é também 
transformar a plataforma numa app, para que a tua experiência de 
utilização seja cada vez melhor, e para que os teus tempos livres 
sejam cada vez mais bem passados.

EM BREVE.. . 
MAIS OPÇÕES E UMA APP!

scale2go.com
scale2go

5
f
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INVIITA

Esta app não só te dá sugestões de locais, como também te oferece 
experiências e roteiros gerados automaticamente, com base na tua 
localização e no teu estado de espírito. Como? É simples: defi nes o 
teu mood (que varia, por exemplo, entre o “apaixonado” e o “artís-
tico”) e a aplicação cria roteiros turísticos, automaticamente, e em 
qualquer cidade do mundo. Estes roteiros podem ainda ser persona-
lizados por ti, bastando-te fazer drag&drop para a timeline e remover 
ou adicionar locais. 
O objetivo desta aplicação é ajudar-te a decidir o que fazer numa 
cidade. Podes usá-la em viagem, ou até mesmo na tua própria lo-
calidade. 
Podes ainda partilhar os roteiros que crias com os teus amigos ou 
guardá-los no teu perfi l, criando um histórico de experiências. 
Esta é a única app do mundo que pode ser pesquisada na App Store 
através de emojis. 

Quando queres combinar uma viagem com os teus amigos, é sempre 
uma trabalheira para se entenderem? É difícil escolher os locais a visitar 
ou o restaurante onde ir na “hora H”? Deixamos-te com algumas apps 
que te vão ajudar a planear os teus roteiros turísticos, consoante os 
teus gostos!

GODISCOVER 

A GoDiscover dá-te imagens autênticas de locais e atrações que se 
encontram perto de ti, desde pontos turísticos a restaurantes e ba-
res. Depois de selecionares a cidade, a app funciona quase como um 
Tinder: ou guardas a imagem, ou passas à frente.
Depois de escolheres os locais que queres visitar, a aplicação gera 
um mapa personalizado com os locais que selecionaste, e os deta-
lhes desses mesmos locais. 
E se quiseres uma opinião, podes consultar as dicas e conselhos de 
outros viajantes!

FIELD TRIP

Esta aplicação é um verdadeiro guia turístico. Através de sistemas 
de localização da Google, a Field Trip mostra-te os melhores locais e 
eventos próximos de ti. Quando estás perto de algum local ou evento 
interessante, a aplicação notifi ca-te. 
Esta app dá-te também informações sobre a história local, e infor-
ma-te sobre os melhores locais para fazeres compras, comeres e 
divertires-te! As categorias vão desde locais históricos, a locais 
ocultos e únicos de interesse. Selecionas os feeds que mais gostas, 
e recebes as informações quando passas perto dos locais. 

DISPONÍVEL EM: 

LEGENDA 

: APLICAÇÃO GRATUITA, PAGAMENTOS DENTRO 

DA APLICAÇÃO





TARABYTES60

MARÇO’16 

maiseducativa.com

MTRIP

Esta app oferece-te um guia completo de viagem, indicando-te as 
principais atrações e pontos turísticos! De acordo com os teus inte-
resses e preferências, a app cria roteiros turísticos personalizados, 
e ainda te informa sobre horários e preços. 
Começas por escolher a cidade e és direcionad@ para uma página 
com todo o conteúdo organizado por categorias. Um dos prós é que 
podes fazer quase tudo em modo offl ine - até acederes aos mapas. 
A mTrip disponibiliza-te ainda o recurso à realidade aumentada, para 
que consigas ver em tempo real os locais que queres visitar, com as 
respetivas informações.
A aplicação compila tudo o que tu marcaste como favorito ou deste 
sinal de ser do teu interesse. A partir daí, a mTrip monta um roteiro 
personalizado, onde podes inserir ou eliminar pontos. Relativamente 
a restaurantes, bares e alojamentos, existem comentários e avalia-
ções de outros viajantes, o que pode dar jeito para escolheres o que 
mais se adequa a ti.
A app é gratuita mas, na realidade, não é. Quando tentas aceder ao 
guia de uma cidade, ele é-te cobrado. 

TOURPAL 

Nesta aplicação, tens vários guias em áudio, em diferentes línguas 
e baseados em GPS, que te vão levar aos melhores spots, vistas e 
restaurantes, em mais de 70 cidades. E não te preocupes, porque 
estes guias de áudio foram criados por guias turísticos profi ssionais!
Caso te percas e não tenhas Internet, podes aceder aos mapas da 
TourPal em modo offl ine, para veres onde estás e descobrires as 
melhores atrações turísticas. A app mostra-te também os melhores 
restaurantes, lojas e bares perto de ti! 
Embora os mapas sejam grátis, os áudios são pagos dentro da apli-
cação.

GOGOBOT

A Gogobot ajuda-te a encontrar os melhores locais para visitares e 
coisas divertidas para fazeres! 
Também aqui tens várias recomendações de pessoas como tu, que 
te ajudam a encontrar os melhores eventos, restaurantes, hotéis e 
atrações turísticas, longe ou perto de ti.
Podes escolher o que mais se adequa à tua pessoa, através de cate-
gorias, aqui designadas como “Tribes”. Depois de te registares, o Go-
gobot vai personalizar as suas recomendações com base na pessoa 
que és: um aventureiro, um explorador da vida noturna, um viajante 
de luxo ou, por outro lado, um explorador económico, entre muitas 
outras opções. 
Podes encontrar, onde quer que estejas, os melhores restaurantes 
e as melhores atrações! Também aqui podes criar os teus roteiros e 
organizar os teus planos de viagem.

MINUBE

A Minube ajuda-te a escolher os locais a visitar em mais de 200 paí-
ses. Como? Através de turistas como tu!
Esta aplicação dá-te informações e sugestões de viajantes por todo 
o mundo, seja de spots turísticos, restaurantes ou alojamentos. Para 
acederes às recomendações de outros turistas, basta introduzires o 
teu destino e procurares o que mais te interessa ver. A app pode-te 
ajudar até a decidir o teu próximo destino, dando-te a conhecer as 
experiências dos que já lá passaram. Não só te ajuda a planeares a 
tua viagem e a comparares preços de voos e hotéis, como também te 
ajuda a descobrir os melhores spots para visitares. Podes até criar o 
teu próprio blogue de viagem dentro da app e partilhá-la com outros 
viajantes!

TRIPOSO

Com a Triposo, podes-te perder numa cidade à vontade! Porquê? 
Porque uma vez descarregado o guia, podes utilizá-lo sem recorre-
res à Internet.
Faz o download do guia do destino que escolheste e usufrui da infor-
mação em tempo real sobre o local onde estás e o que há à tua volta. 
Também aqui podes criar um itinerário personalizado, com mapas e 
informações. A aplicação dá-te recomendações personalizadas de 
atividades, museus, espetáculos, praias, parques, enfi m, de todas as 
atrações turísticas que não podes perder!
Por exemplo, no mapa de Lisboa, podes selecionar um passeio a pé, 
durante o tempo que defi nires, e a aplicação diz-te por onde deves ir 
e o que deves ver.
Nesta app, podes também reservar hotéis e transportes antes de 
partires à aventura, para não teres de te preocupar.
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Magestil reconhecida com o Prémio 
Europeu “Escola Empreendedora”

The Entrepreneurial School Award é um prémio que visa reconhecer o envolvimento 
local, nacional e europeu dos melhores exemplos de educação para o empreende-
dorismo.
A Escola Profissional Magestil recebeu este prémio na sua primeira edição, que 
reconhece o trabalho realizado ao nível do Empreendedorismo nas Escolas. Desde 
2014 que a Magestil faz parte do grupo de escolas distinguidas pela Junior Achie-
vement Europe, com o selo “The Entrepreneurial School”. A atribuição deste novo 
prémio no ano de 2015 veio reforçar a afirmação da Magestil como uma Escola para 
o Empreendedorismo.

Escola de Moda de Lisboa cria Business Store 
no LX Factory

A EML Factory | Young Creators Takeoff é a primeira business store criada por uma 
Escola de Moda Portuguesa, com o fim específico de apoiar as ideias, projetos ou 
negócios de alunos na área do design e da moda.

Desde setembro que este espaço acolhe vários projetos de Alumni do Curso Técnico 
de Design de Moda – com vista ao arranque ou ao crescimento dos seus negócios. 
Inserida na estratégia de divulgação dos trabalhos dos jovens da Escola de Moda de 
Lisboa, e simultaneamente de promoção do emprego e do empreendedorismo dos 
finalistas, a EML Factory está localizada no Espaço LX Factory, pólo de inovação e das 
indústrias criativas.

Estágios internacionais para 
alunos recém-diplomados

A Escola Profissional Magestil tem promovido 
nos últimos anos, ao abrigo do Programa Eras-
mus +, projetos de mobilidade de alunos recém-
-diplomados que têm assim a oportunidade de 
estagiar no estrangeiro durante um período de 2 
meses. Em 2015, foram 15 as vagas disponíveis, 
distribuídas pelos Cursos de Auxiliar de Saúde, 
Design de Interiores, Fotografia, Comunicação e 
Moda. Os países de destino foram Alemanha, Es-
panha, Eslováquia e República Checa.

Carla Laranjeira – 
Prémio JAP “Professora da 
Década 2005-2015”

A Coordenadora do Curso de Comunicação da 
Magestil, Profª Carla Laranjeira, recebeu o “Pré-
mio Professor da Década”, atribuído pela Junior 
Achievement Portugal (JA), durante a comemo-
ração do 10º aniversário desta que é a principal 
organização mundial de educação para o 
empreendedorismo.
Este Prémio, atribuído a Professores e Voluntá-
rios, reconhece o trabalho de uma década, dedi-
cado à implementação dos vários programas da 
JA nas Escolas.
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A DECOJovem é um projeto da DECO 
– Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor criado a 
pensar nos jovens consumidores.

www.decojovem.pt
DECOJovemEscolaSustentavel
DECOJovem
/decojovem

5
f
T

Mas o que faz afinal a DECO?
A DECO defende os direitos dos consumidores, 
ajudando-os a resolver os seus problemas e 
a exercer os seus direitos, tais como:
>  o  acesso à informação para uma melhor escolha;
> à qualidade dos bens;
> à educação e à justiça;
> o direito à saúde e à segurança;
> contribui ainda para consumidores mais 
informados, mais confiantes e empode-
rados, capazes de agir em sociedade e 
numa economia cada vez mais inovadora 
e competitiva.

Como se baseia a ação da 
DECO?
As ações reivindicativas, as campanhas e as 
posições públicas que a DECO assume, re-
sultam do trabalho de equipa na realização 
de estudos e análises, imunes a qualquer 
tipo de pressão.
Na DECO trabalham cerca de 280 pessoas 
de diferentes áreas profi ssionais, mas com 
a missão comum de defender os direitos dos 
consumidores. São advogados, sociólogos, 
educadores, gestores/economistas, psicó-
logos, biólogos, engenheiros do ambiente, 
engenheiros informáticos, nutricionistas, 
jornalistas, editores, designers gráfi co e 
multimédia, entre outros.

Por que é que a ação da DECO 
é importante?
Diariamente, surgem no mercado novos pro-
dutos e serviços cada vez mais sofi sticados, 
com múltiplas funções, a diferentes preços, 
representados por inúmeras marcas, que 
recorrem a técnicas de promoção e venda 
cada vez mais arrojadas. O consumidor ne-
cessita de informação detalhada para fazer 
uma escolha acertada, que satisfaça as suas 
reais necessidades, dentro das suas possi-
bilidades fi nanceiras.
A equipa de edição e comunicação social da 
DECO (jornalistas, biólogos, informáticos, 
designers…) informa sobre os produtos e 
serviços existentes no mercado (carac-
terísticas, funções, qualidade, segurança, 
preços, etc.) através das publicações: Pro-
teste, Teste Saúde, Dinheiro & Direitos e 
Proteste Investe. Publica ainda guias temá-
ticos, organizados de forma a proporcionar 
aos consumidores uma visão detalhada 
sobre um tema específico.
Os juristas, advogados e psicólogos apoiam 
e informam o consumidor na mediação dos 
confl itos com as entidades reclamadas, pro-
cedendo a denúncias junto das entidades da 
administração pública competentes. Infor-
mam o consumidor vulnerável, prestando 
apoio às famílias sobre endividadas, através 
do Gabinete de Apoio ao Sobre endividado. Os 
educadores e sociólogos promovem a edu-
cação do consumidor na escola, para que os 
jovens sejam consumidores mais críticos, 
responsáveis e participativos (através da 
DECOJovem).
E sempre que seja necessário, a ação da 
DECO reivindica a adoção, ou alteração, 
de legislação necessária a uma defesa e 
proteção mais efetiva dos interesses dos 

consumidores, bem como do seu cum-
primento e controlo. Como por exemplo, a 
Campanha Zero Roaming, que teve como 
objetivo pressionar o Conselho Europeu e 
os Estados-Membros, para que, face aos 
interesses das grandes operadoras de 
telecomunicações, valorizem os direitos 
dos cidadãos e apoiem a intenção do Par-
lamento Europeu de eliminar o roaming, foi 
conseguida pela intervenção de membros 
das áreas de Direito do Consumo e de 
técnicos especializados na área das Tele-
comunicações.
A representação do consumidor é um dos 
direitos consagrados na lei e a DECO cumpre 
esse direito dando voz a todos os cidadãos, 
fazendo valer os seus direitos e legítimos 
interesses junto das autoridades e órgãos 
ofi ciais nacionais, europeias e internacio-
nais, através da participação em fóruns 
nacionais e europeus sobre, por exemplo, 
segurança alimentar.
Texto adaptado de www.deco.proteste.pt/institucionalemedia

Com certeza que já ouviste falar da 
DECO…
Sim, a DECO - Associação Portuguesa 
para a Defesa do Consumidor e não o 
jogador de futebol!
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É aquela altura do ano em que juramos 
ver todos os filmes nomeados, e em 
que agendamos uma noitada para 
assistir à cerimónia e nos sentirmos 
mais perto da nata de Hollywood. 
Invariavelmente, a coisa acaba no 
sofá, a dormir... Por isso nós trazemos-te 
tudo o que de mais relevante aconteceu 
na grande noite dos Oscares, versão 
2016!

Poucas foram as novidades a caracterizar a 
88ª edição dos Oscares, a cerimónia anual 
que distingue os melhores de Hollywood, e 
que parece surpreender cada vez menos a 
indústria, os críticos, os cinéfilos e os telees-
petadores em geral.

Surpreender foi o que conseguiu O Caso 
Spotlight, ao vencer o prémio mais importante 
da noite – o de Melhor Filme – e ainda o de 
Melhor Argumento Original. The Revenant: 
O Renascido partia com doze nomeações e 
acabou por ganhar três estatuetas – Melhor 
Realizador, Melhor Ator e Melhor Fotografia 
– e Mad Max: Estrada da Fúria foi o campeão 
das categorias técnicas, com seis Oscares 
– Melhor Design de Produção, Melhor Guar-
da-Roupa, Melhor Maquilhagem e Cabelo, 
Melhor Montagem, Melhor Mistura de Som e 
Melhor Edição de Som.
Enquanto o mexicano Alejandro G. Iñárritu fez 
história com o segundo Oscar em dois anos 
consecutivos na categoria de Melhor Reali-
zador, juntando-se a John Ford e Joseph L. 
Mankiewicz como os únicos a consegui-lo, 
Brie Larson foi distinguida pela primeira vez, 
e logo na primeira nomeação. Quem também 
venceu mas à quinta tentativa, foi Leonardo 
DiCaprio, que assim acaba com o urso e com 
a maldição.

Na categoria de Direção de Fotografia, mais 
um feito histórico. Emmanuel Lubezki ganhou 
o terceiro Oscar consecutivo – começou com 
Gravidade, a que se seguiu Birdman e agora 
The Revenant: O Renascido. E se gostas de 
filmes de Quentin Tarantino, certamente que 
guardas na memória várias músicas que 
fizeram também elas história no mundo da 
sétima arte. Pois o seu autor conseguiu, nes-
ta edição dos Oscares, ganhar a sua segun-
da estatueta pelos temas de Os Oito Odiados, 
de Tarantino, claro. Falamos do compositor 
italiano Ennio Morricone.

Destacamos-te ainda o vencedor do Melhor 
Filme de Animação, Divertida-Mente, e o 
Melhor Filme Estrangeiro, o filme húngaro O 
Filho de Saul.

No que à apresentação diz respeito, essa 
coube ao comediante Chris Rock, que lançou 
farpas em várias direções relativamente à 
ausência de nomeações de negros para os 
Oscares. Também houve espaço para as 
causas politicamente corretas, com a pre-
sença em palco do vice-presidente dos EUA 
para lançar uma campanha nacional contra 
a violência sexual sobre mulheres, com mú-
sica de Lady Gaga.

Alguns dos melhores momentos da noi-
te vieram de... personagens de desenhos 
animados – os Minions, o Woody e o Buzz 
Lightyear do Toy Story, e os três robôs da 
Guerra das Estrelas. E a participação do come-
diante Louis C.K. no anúncio da Melhor Curta 
Documental também não deixou ninguém 
indiferente.
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Alejandro G. Iñarritu  (Melhor Realizador)
Antes dele, apenas dois realizadores – John Ford e Joseph Mankiewicz – haviam con-
seguido ganhar a estatueta para Melhor Realizador em anos consecutivos. Agora há um 
terceiro, Iñarritu, com Birdman (2015) e The Revenant: O Renascido (2016), o que faz dele 
o realizador mexicano com maior reconhecimento internacional de sempre, e um verda-
deiro “papa Oscares”.
Esta é uma película com várias curiosidades. Foi filmada nas frias florestas do Canadá, e 
Iñarritu optou pela utilização de luz natural ao longo de todo o filme, o que significou um 
exaustivo trabalho em contrarelógio para toda a equipa.

O “FALATÓRIO” DO ANO
O racismo em Hollywood foi o tema central da edição deste ano dos Oscares, devido à 
ausência de negros nas nomeações. Houve mesmo várias celebridades – como o realizador 
Spike Lee e o ator Will Smith – a prescindirem de estar presentes na cerimónia, como 
manifestação de protesto para a ausência de diversidade nas escolhas da Academia.
Também nas redes sociais se assistiu ao reforço do movimento #OscarsSoWhite, um 
hashtag utilizado em muitas das publicações alusivas aos Oscares, e que foi criado em 
2015 precisamente para assinalar o “branqueamento” dos prémios da indústria do cinema.
O próprio apresentador dos Oscares, Chris Rock, optou por chocar de frente com a sua 
condição de negro e dedicou todo o seu monólogo à desconstrução da polémica em 
torno do racismo.

MELHOR FILME

Spotlight

MELHOR REALIZADOR

Alejandro G. Iñárritu, por The Revenant

MELHOR ATOR

Leonardo DiCaprio, em The Revenant

MELHOR ATRIZ

Brie Larson, em Room

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Mark Relance, em Bridge of Spies

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Alicia Vikander, em The Danish Girl

MELHOR ARGUMENTO ORIGINAL

Spotlight

MELHOR ARGUMENTO ADAPTADO

The Big Short

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

Inside Out

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

Son of Saul (Hungria)

MELHOR DOCUMENTÁRIO

Amy

MELHOR DESIGN DE PRODUÇÃO

Mad Max: Fury Road

MELHOR FOTOGRAFIA

The Revenant

MELHOR GUARDA-ROUPA

Mad Max: Fury Road

MELHOR MONTAGEM

Mad Max: Fury Road

MELHOR MAQUILHAGEM E CABELO

Mad Max: Fury Road

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

Ennio Morricone, por The Hateful Eight

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

Writing’s on the Wall, de Spectre

MELHOR EDIÇÃO DE SOM

Mad Max: Fury Road

MELHOR MISTURA DE SOM

Mad Max: Fury Road

MELHORES EFEITOS VISUAIS

Ex Machina

MELHOR CURTA DE ANIMAÇÃO

Bear Story

MELHOR CURTA DOCUMENTAL

A Girl in the River

MELHOR CURTA LIVE-ACTION

Stutterer

OS 24 OSCARES

Leonardo DiCaprio
(Melhor Ator)
Sabias que o menino bonito de Hollywood 
precisou de cinco nomeações para conse-
guir levar um Oscar para casa? Depois de 
ter sido nomeado em Gilbert Grape (1994), 
O Aviador (2004), Diamante de Sangue 
(2006) e O Lobo de Wall Street (2013), não 
deixa de ter alguma graça que Leonardo 
DiCaprio tenha finalmente conquistado 
um Oscar – o de Melhor Ator, pela sua in-
terpretação em The Revenant: O Renascido.
Na cerimónia deste ano, foi para ele uma 
das maiores ovações da noite, e o discurso 
que produziu esteve à altura do acon-
tecimento, com o foco numa das suas 
batalhas, a das alterações climáticas.

Brie Larson 

(Melhor Atriz)
Ao contrário de DiCaprio, esta atriz de 27 
anos saiu vencedora logo à primeira no-
meação, pelo desempenho no filme Room, 
onde dá vida a uma mulher violada pelo 
pai durante anos, e que vive trancada 
numa cave com o filho.
Ainda que só agora tenha entrado na órbita 
dos Oscares, Brie Larson tem uma carreira 
de vários anos na indústria do cinema, e 
chegou inclusivamente a querer ser... uma 
estrela pop. Lançou um disco, gravou um 
segundo que nunca chegou a ser editado, 
e fez vários concertos pelos Estados Uni-
dos. No YouTube podes ver alguns vídeos 
musicais desta atriz.

OS VENCEDORES DO ANO
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Se já estás fart@ do Facebook e queres ter experiências novas, está na altura de conheceres o lado “indie” das redes 
sociais. A Mais Educativa dá-te quatro sugestões que vale a pena conheceres.

vTime
Esta rede social marca pela diferença: é a primeira rede social de 
realidade virtual para mobile. Criada pelo estúdio inglês Starship, 
esta rede social funciona com óculos VR (realidade virtual), como o 
Samsung Gear VR ou o Google Cardboard, através de uma aplica-
ção compatível com Android e iOS. A vTime permite-te usar avatares 
3D para comunicares com os teus amigos e, mesmo que não tenhas 
equipamento 3D, podes ter um acesso 2D a este mundo, através do 
mono mode. 
Podes até mudar as características do teu avatar: corte e cor de 
cabelo, cor dos olhos, roupa, e muito mais! Após construires o teu 
avatar, podes escolher o local para o teu encontro virtual, através da 
biblioteca vTime Destination. 
Seja para reuniões de negócios ou para namorar à distância, esta 
plataforma mantém a interação o mais real possível. E já conta com 
milhares de utilizadores por todo o mundo. 

Ducky 

Esta rede social quer ajudar o ambiente e revolucionar a forma como 
o tratas, ao permitir que avalies o impacto das tuas ações. 
O objetivo é poderes seguir o rasto da tua pegada ecológica, bem 
como a dos teus amigos, e diminuir as emissões de carbono. A rede 
social vai registar as emissões de carbono de todas as tuas ativi-
dades, para que possas ter a noção das repercussões que as tuas 
ações têm no meio ambiente.
Tens à tua disposição uma lista de atividades que podem ser progra-
madas e que têm associadas um valor de carbono. O intuito é que a 
rede social cresça para que, futuramente, não seja necessária uma 
aplicação para se tomar a decisão correta.
Atualmente, a plataforma ainda só está disponível em norueguês e 
para computador. Espera-se que a app seja lançada este ano. 

TSU
A principal característica da Tsū é que remunera os seus utilizadores.
Como sabes as pessoas só entram numa rede social pelo conteúdo 
que é partilhado mas o dinheiro que a plataforma gere, no entan-
to, vai para os fundadores. Ao perceberem isto, os criadores da Tsū 
acharam por bem repartir o lucro que é originado: 90% para os utili-
zadores e 10% para os fundadores. Esta rede social funciona na base 
do convite, sendo que parte do lucro que obténs é atribuído para 
quem te convidou. Quem convidou essa pessoa recebe um pouco 
menos, e assim por diante. 
A rede social partilha as receitas com todos os utilizadores, por todo 
o tipo de conteúdo criado, seja qual for a dimensão da página ou o 
nível de influência. Ou seja, o conteúdo que tu crias e as tuas intera-
ções têm valor.
Para conseguires um convite, basta utilizares um shortcode de al-
guém que já esteja registado na rede social. Esteticamente, a pla-
taforma assemelha-se ao Twitter: no topo da página de perfil tens o 
header e as informações sobre a pessoa, no centro tens a timeline, e 
no lado esquerdo as outras informações, como por exemplo, as fotos.
A Tsū está disponível no computador e em aplicação para Android 
e iOS.

E l lo
A Ello é uma rede social anti-publicitária, isto é, consegue sobreviver 
sem anúncios. Atualmente, já é bastante visitada e comentada na 
Alemanha e nos Estados Unidos.
Esta plataforma, ao contrário de tantas outras, não exibe anúncios 
nem captura os dados dos seus utilizadores para vender a terceiros. 
Criado por artistas e programadores, o design do site é bastante mi-
nimalista e limpo. Na página de perfil, tens uma capa no topo, uma 
foto circular do utilizador com a biografia e, mais abaixo, os posts. 
Podes aceder à Ello através do teu computador ou através da aplica-
ção, disponível para iOS.
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Hoje em dia, é praticamente impossível escaparmos às centenas de 

solicitações que recebemos diariamente das várias marcas que existem 

no mundo. Todos os objetos e todos os locais para onde olhamos, pare-

cem encher-se de marcas que, de uma forma ou de outra, pretendem 

dizer-nos “HEY! HEY! EU FIZ ISTO!”

Por isso, não parece de todo estranho que nós próprios nos queiramos 

transformar em “marcas” pessoais: Mesmo com um simples pedido de 

amizade, numa qualquer rede social, o nosso objetivo é que se lembrem 

de nós.

Mas já pensaste se a marca que tu queres deixar no mundo é um nome? 

Uma imagem? É esse o impacto que queres gerar?

Talvez ainda não te tenhas apercebido que deixas marcas em tudo o que 

tocas. Não, não estamos a falar da tua impressão digital ou de uma pe-

gada, mas sim de uma coisa mais profunda. Estamos a falar do impacto 

que tu podes deixar no mundo.

Não precisa, necessariamente, de ser um impacto grandioso ou em muitas 

pessoas, podes ter impacto na tua própria vida e na vida dos que te 

rodeiam. Mas para isso, precisas da atitude certa!

Muitas pessoas levam a vida à espera que as coisas simplesmente 

aconteçam, que lhes caiam em cima do colo. Mas se tu acreditas ou 

queres alcançar algo, tens de compreender que só dependerá de ti. A 

iniciativa e o interesse em que isso aconteça tem de partir de ti, tal 

como todo o trabalho que isso vai dar. Sim, porque vai dar trabalho!

Existem dois fatores importantes para conseguires alcançar algo na 

vida: o interesse que tens nisso e a coragem que demonstras para que 

isso aconteça. Se não explorares o interesse por nada, serás uma pes-

pessoa que não vai querer saber se algo acontece, se algo muda, e 

não vais acreditar que consegues alcançar nada e, portanto, serás uma 

nada, não porque não querem alcançar, mas porque têm medo de 

nunca conseguir. Poderás ainda ser uma pessoa simplesmente pessi-

mista, ou seja, poderás pensar que não depende de ti e por isso não há 

nada a fazer.

Na verdade, nas várias áreas da nossa vida podemos ter atitudes 

diferentes. Podemos ser mais inseguros no amor, ou mais pessimistas 

UM MUNDO QUE VIVE DE MARCAS E 
QUE ESPERA PELA TUA!

forma de encarar as coisas, e nós chamamos a esta atitude de adap-

tativa (a.k.a. survival mode). Quando percebes que és o responsável 

por alcançar algo, e encontras o interesse e a coragem para tomar a 

iniciativa, tudo muda. Porque agora sabes que vais ter de correr atrás 

de algo, vais ter de descobrir como chegar lá por ti. Vais pesquisar, vais 

estudar, vais trabalhar, vais encontrar recursos, mas uma coisa é certa, 

nada te vai parar.

Vais ser uma pessoa pró-ativa, que quer dizer que vais atrás dos teus 

objetivos, ou vais ser mesmo um empreendedor. Criar empresas? Não, 

empreender quer dizer olhar para o mundo de forma inconformada. Não 

vais só seguir os passos de alguém, vais encontrar o teu próprio cami-

nho e as tuas próprias soluções para os teus problemas.

ENTÃO QUAL É O IMPACTO QUE VAIS TER?
Pode ser positivo ou até negativo, pode ser grande ou pequeno. Pode ser 

económico, ambiental, social, político, etc. Pode ser só na tua vida, nos 

que te rodeiam, no teu trabalho ou na sociedade em geral. Mas alguma 

mudança vais ter no mundo, não tenhas dúvida disso.

Por isso, lembra-te que o tempo não pára e está sempre a contar. Quem 

quer arranja uma maneira, quem não quer arranja uma desculpa. Qual 

é a tua desculpa para deixar para amanhã?



Este workshop chama-se ‘Mexe-te’ e apela 

aos jovens para que sejam mais proativos na sua vida, 

e empreendedores para que possam criar coisas novas. 

Eles têm de tomar a responsabilidade da sua vida e tomar a 

iniciativa para conseguirem alcançar os seus objetivos.

Falamos de muita coisa: da personalidade e das características 

que devem ter, e transmitimos que têm sobretudo de ser 

adaptativos, ou seja, alguém com coragem e interesse em 

outros a dar-lhes as ferramentas. A partir daí, o importante é 

perceberem como é que podem chegar aos seus objetivos 

pelas suas próprias mãos, e é por isso que achamos este 

workshop tão importante.

Eduardo Filho, 

CEO da Associação Inspirar o Futuro

Cada um de nós tem cartas do baralho 

diferentes, e temos de usar as que temos para 

nos focarmos nos nossos objetivos, não deixando que 

contexto e as nossas condições de vida, poderá ser 

mais fácil ou mais difícil, mas havemos de chegar lá. 

O importante é não desistir, ser proativos e lutar pelo 

que queremos, e começar desde bem novos a mostrar 

interesse no nosso futuro..

Sara Cardoso, 12º ano de 

Ciências na Escola Secundária Gago Coutinho

Sermos proativos na nossa vida 

atrás dos nossos sonhos e agarrar as 

oportunidades que nos surgem.

Daniel Silva, aluno na Escola Secundária António 

Damásio

Este é um workshop de motivação, 

para nos ajudar a perceber que, se um 

caminho não for possível, teremos de avançar 

por outro, e ter iniciativa própria para tornarmos 

realidade o que queremos.

Daniela Carriço, 12º ano de 

Ciências na Escola Secundária Gago Coutinho

A palavra de ordem é agir. Temos de tentar 

mudar a nossa mentalidade e a forma como vemos o 

dia a dia, e de ser mais ação/reação em vez de reagirmos 

depois de já ter acontecido. De resto, precisamos de nos 

conhecer bem e de estudar quais são os nossos 

pontos fortes e fracos, e aproveitar os momentos 

certos para extrairmos o máximo da nossa vida 

com o que temos.

Miguel Pereira, 12º ano de 

Economia na Escola Secundária Gago Coutinho

Colégio Liceal Santa Maria de Lamas 

Escola Secundária de Ourém

Escola Secundária Padre António Vieira

Colégio Salesianos do Estoril

Escola Secundária Rodrigues de Freitas

Escola Secundária Reynaldo dos Santos

Colégio D. Duarte 

Escola Secundária Sebastião da Gama

Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves

Colégio Valsassina

Escola Secundária Macedo Fragateiro 

Colégio Campo de Flores

Escola Secundária Stuart Carvalhais

Colégio D. Diogo de Sousa 

Futurália

CALENDÁRIO  |  MARÇO
2 de março 

2 de março

3 de março

4 de março

4 de março 

7 de março

8 de março 

8 de março

9 de março 

9 de março

10 de março 

10 de março

11 de março

11 de março 

16 a 19 de março

A “PROATIVIDADE E 
EMPREENDEDORISMO” 

NAS ESCOLAS



Encontra as soluções online em www.maiseducativa.com

LOLADA76

MARÇO’16 

maiseducativa.com

SOPA DE LETRAS
Será que consegues encontrar todas as palavras, ou ainda precisas de dar outra olhadela na revista? 

DIFERENÇAS
Liberta o teu espírito turístico e encontra as 7 
diferenças! Boa viagem!

#DESAFIO
Será que consegues unir estes pontos 
sem levantar o lápis do papel, e com 
apenas quatro retas? Se achas que é 
fácil, atreve-te a experimentar!





LOLADA78

MARÇO’16 

maiseducativa.com

PALAVRAS CRUZADAS
Leste a revista com atenção? Se sim, estas palavras cruzadas vão ser “piners”!

#SECAS
Uma foto a um cão, com a luz de 
frente. Que nome se dá a isto?
Cãotraluz.

Um homem rouba sinos da igreja 
e coloca-os no forno.
Como se chama o filme?
Assasinos.

O que são quatro pontos pretos 
na relva?
São fourmigas.

O que é um ponto rosa no Pólo 
Norte?
Um pinkuim.

O que é que come um canibal 
vegetariano?
Jardineiros.

O que se encontra debaixo do 
tapete de um manicómio?
Um doido varrido.

Qual é o cúmulo da força?
Dobrar uma esquina.

LABIRINTO
Vais sair do Ensino Secundário? Então encontra o teu “caminho universitário”!

4 Para arranjares um emprego tens de ter...

5 Onde tu vais estar entre 16 e 19 de março  
7 Setúbal foi eleita a Cidade Europeia do... 

9 Estás na escola para... 

HORIZONTAL

VERTICAL

1
 
A "Uber" dos manuais escolares 

2
 
A banda que entrevistámos este mês 

3
 
Quando arranjares emprego, vais exercer uma... 

6
 
A Mais Educativa foi lá dar uns saltos 

8

 
O que vais tentar arranjar quando acabares a escola 
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