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	Editorial

Lições
Vítor Simões, Editor.

No seu único romance, Auto de
Fé, Elias Canetti mostra-nos o
mundo através dos olhos de Peter
Kien, erudito especializado em
cultura oriental. Kien detesta partilhar o saber, evita contacto social,
mas a sociedade acaba por lhe
entrar casa dentro - e ele tem de
enfrentar o mundo lá fora, longe
da sua preciosa biblioteca.
Um mundo sem livros, sem saber,
é um local sombrio. Mas é mais
escuro sem pessoas dispostas a
partilhar o conhecimento. Nesta
época em que recomeçam os anos
letivos, quisémos falar de educação,
passando ao largo dos rotineiros
discursos do 'regresso às aulas' e
da 'luta dos professores'.
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A sala de aula está por todo o
lado; é impensável circunscrever
o ensino a quatro paredes e os
professores são apenas um elemento, decisivo é certo, dentro de
uma comunidade de prática e de
aprendizagem. É sobre esse movimento de criação de comunidades
educativas, tendo a internet como
conexão, que nos fala o artigo
inicial desta _D #4 .
Vamos depois mais longe, África
e Ásia. Graça Machel é o exemplo
vivo do valor que a educação tem
na formação do ser humano. Já o
projeto Barefoot College ensina-nos que a aprendizagem não tem
de ser formal e deve adaptar-se
aos ritmos e necessidades das

pessoas a quem se dirige. Sandra
Fisher-Martins acredita nisso
mesmo, em tornar a informação
acessível a tod@s – por isso fomos falar com ela, é a VOX desta
edição.
Alargando o nosso olhar, dedicámos atenção especial às novas
respostas que estão a surgir perante a crise económica e social
que vivemos. Pode ser um produto
inovador, um novo tipo de negócio, focado em soluções sociais
ou ainda todo um processo de
mudança de uma comunidade em
transição para a sustentabilidade.
Hoje a Aldeia das Amoreiras,
amanhã o mundo.

Foto: Shareef Sarhan
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A Grande Escola
Miguel Maia

Ligar pais, filhos e professores em tempo real, a partir
de uma rede social online: num dos países europeus
onde as crianças mais tempo passam na escola, a rede
Weduc é uma das respostas essenciais. Cresce em
Portugal e prepara-se para a internacionalização.

“Um dos grandes problemas da
atual sociedade é a falta de tempo
de quem trabalha e não consegue
disponibilidade para conhecer e
falar com os professores e ultrapassar as barreiras ao envolvimento familiar”. Quem o diz é
Pedro Barros, fundador e administrador da Weduc, uma rede online
dedicada à redução daquele
fosso.
Portugal é dos países da Europa
onde as crianças mais tempo
passam na escola. Os resultados
de um estudo da DECO, lançado
em janeiro deste ano, mostram
que cerca de um terço das crianças em idade pré-escolar passam
mais de nove horas nos infantários. Em relação a países como
a Espanha, a Itália ou a Bélgica,
somos o país que apresenta o
maior índice.

Ele próprio um pai e um professor, Pedro Barros conhece muito
bem esta realidade e afirma que
o seu objetivo é o de “criar uma
rede alargada de utilizadores que
promova um acompanhamento
mais próximo dos pais e que crie
relações entre educadores de
várias culturas”.
Quem se inscrever nesta rede
social, passa a fazer parte de um
grupo que inclui os alunos que
tenha a seu cargo e os professores
das várias disciplinas. O projeto
arrancou há dois anos e abrange
escolas dos sistemas público e
privado.

entidades que “sejam relevantes
para o universo infantil” são bem
vindas.
Também as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
– além dos próprios assistentes
sociais - se podem juntar à rede
e fazer parte deste diálogo cujo
tema é a educação. A Weduc
permite, assim, detetar e combater
situações de degradação social,
bem como mitigar os seus efeitos
a nível do desempenho escolar e
do desenvolvimento social.

A rede também integra instituições
como ginásios, escolas de ballet,
empresas de transporte, museus,
editoras ou centros de festas.
Para o seu fundador, todas as
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Acompanhar Fora da Escola

Para além de acompanhar o desempenho dos filhos nas escolas,
a Weduc também permite saber
como decorrem as atividades
extracurriculares.
O acompanhamento do dia a dia
pode ser feito através de partilha
de mensagens, fotografias, ficheiros, avaliações, links e programas
escolares, entre outros, podendo-se ainda interagir com os vários
professores. A informação é detalhada ao ponto de, no final do dia,
os pais poderem ter acesso a fotografias ou vídeos das atividades
dos seus filhos e até - no caso dos
mais novos que não conseguem
ainda falar sobre como foi o dia na
escola - saber como comeram às
refeições ou se se portaram bem.
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Os próprios alunos também têm
um papel a desempenhar na rede
social. Neste momento, a Weduc
permite que aqueles acedam à
sua conta (que se configura num
microsite próprio). O mesmo se
aplica aos pais, educadores e
outras partes interessadas. A
identidade de todos os inscritos é
garantida pela escola ou organização de que fazem parte os alunos,
sendo que essa identidade deverá
ser sempre certificada antes do
acesso aos dados da rede por
qualquer utilizador.
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Pais e Educadores em Diálogo

Para Pedro Barros, esta adaptabilidade é importante com vista
aos próximos passos do projeto.
Como ele próprio explica, “desde
os berçários até às universidades,
existe já, na nova versão da
Weduc, espaço para todos os
utilizadores e necessidades. Esta
evolução permitiu a consistência
necessária à ambição de internacionalização que decorrerá neste
novo ano letivo”.
Mas o principal fator de inovação
desta rede social – colocar pais
e educadores a falar – deverá
manter-se central ao projeto, independentemente do contexto em
que é desenvolvido. Basta verificar
a crescente importância das redes
sociais na forma como as pessoas interagem para perceber a
importância de uma rede social
que ligue estes dois universos, a
casa e a escola, que muitas vezes
vivem de costas voltadas.

O que numa situação de convivência social próxima pode
parecer um acompanhamento
exagerado das atividades
dos filhos perante a cada vez
maior falta de tempo dos pais
torna-se numa ferramenta essencial. Na impossibilidade de
acompanhar presencialmente
as atividades dos filhos, esta
plataforma permite que os pais
conheçam as várias facetas do
seu desenvolvimento.

O que numa situação
de convivência
próxima pode parecer
acompanhamento
exagerado, perante a
cada vez maior falta de
tempo dos pais torna-se ferramenta
essencial

E a inversa também se aplica: é
agora possível aos educadores
perceberem, junto dos pais, qual
é o ambiente familiar e detetar
possíveis situações que possam
estar a condicionar o desempenho dos alunos na escola.
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A Menina de Incandine
O acesso a educação de qualidade é um dos maiores desafios que África
enfrenta, em especial para as mulheres em idade de aceder ao ensino
universitário. Para jovens que venceram a adversidade desde o início
das suas vidas, o curso universitário é o último obstáculo para fazerem
a diferença. Como sucedeu a uma menina, de nome Graça, natural de
Incandine, Moçambique.
Mariana Hancock

A três semanas de Graça nascer,
o seu pai moribundo fez um último
pedido: que a sua filha fosse à
escola. Irmã de três rapazes e três
raparigas, Graça cresceu numa
família que deu importante valor à
educação de todos os seus filhos.
Anos mais tarde, esta menina de
Incandine, da província de Gaza,
em Moçambique, tornar-se-ia
numa das maiores ativistas pelos
direitos das crianças e das mulheres.
Graça une a sua voz à da Campanha Global pela Educação,
pelas raparigas que não tiveram as
mesmas oportunidades de estudar
que ela teve: “Conheço bem a vida
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dessas crianças. Eu também fui
uma menina pobre”, revela Graça,
que considera “escandaloso” que
as raparigas tenham de enfrentar
ainda tantos obstáculos para ter
uma educação de qualidade.
Na maioria dos países de África,
menos de um terço dos estudantes universitários são mulheres. De acordo com o último
relatório lançado pela Campanha
Global pela Educação, em parceria
com a organização RESULTS,
"Make it Right - Ending the Crisis
in Girls’ Education”, em 47 de 54
países africanos, as raparigas têm
menos de 50% de probabilidades
de frequentar o ensino secundário.

Foto: Global Campaign for Education
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Lapidar Diamantes

Kundai Chinyenze nasceu no
Zimbabué e está a frequentar um
mestrado em Saúde Pública no
Reino Unido, depois de conseguir
a Bolsa Graça Machel, do Fundo
Canon Collins. "No hospital, antes
de a minha mãe morrer, ouvi alguém falar em VIH/SIDA. Pensei:
'vou ser médica. Vou aprender
tudo o que eu possa sobre esta
coisa'", lembra Kundai, que dedicou os últimos dois anos da sua
vida à pesquisa para a prevenção
do VIH/SIDA. "Quando eu voltar ao
Zimbabué, sei que tenho de fazer
tudo devagarinho. O meu principal objetivo é conseguir trabalho
como professora na universidade,
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porque é importante dar boa
formação aos futuros médicos
e quero transmitir-lhes todos os
conhecimentos que adquiri".
Graça Machel – mulher de Nelson
Mandela e viúva de Samora Machel, presidente de Moçambique
– não hesitou quando o Fundo
Canon Collins a convidou para, em
conjunto, criarem oportunidades
de estudo ao nível superior para
as mulheres africanas, sobretudo
nas áreas de Ciências e Educação.
Atualmente são providenciadas
um mínimo de 60 bolsas de estudo a raparigas no Lesoto, Malávi,
Suazilândia, Moçambique e África

do Sul para estudarem na própria
África do Sul ou no Reino Unido,
por um período inicial de 3 anos.
“Alfabetizar uma mulher no seio de
uma comunidade é como iniciar o
trabalho de lapidação de um diamante”, proferiu Machel em várias
ocasiões, por estas ou por outras
palavras. Talvez por isso mesmo,
a organização sem fins lucrativos
que criou, em 1994, a Fundação
para o Desenvolvimento da Comunidade, tenha também como
um dos seus principais objetivos
aumentar o número de mulheres
moçambicanas com formação
superior.

Fotos: Global Campaign for Education
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Machel pela Educação

Graça Machel também beneficiou
de apoios para estudar, primeiro
em Maputo, depois na Universidade de Lisboa, onde se formou
em Filologia da Língua Alemã. Regressou a Moçambique, já como
professora, mas a sua luta pela
justiça social levou-a a refugiar-se
na Tanzânia durante o período
colonial português. Em 1975, ano
da independência do seu país,
casou-se com Samora Machel e
tornou-se primeira-dama no ano
seguinte.
Menina de Incandine, exerceu o
cargo de Ministra da Educação
e da Cultura durante 14 anos
difíceis, assolados por uma guerra
civil que durou quase duas décadas. A guerra minou os progressos
na educação que Machel iniciaria
em 1976, altura em que muitas cri-

anças começaram a frequentar a
escola (num contexto em que 90%
da população era analfabeta e
menos de 10% falava Português).
Graça manteve-se firme na vida
política após o falecimento do seu
marido e a sua dedicação às crianças e ao desenvolvimento comunitário têm traçado o seu caminho
até aos dias de hoje. Em 1998,
Machel casou-se com Nelson
Mandela, tornando-se novamente
primeira-dama, mas da África do
Sul, embora prefira que a vejam
como a menina revolucionária, inconformada e batalhadora por um
país e mundo melhores, liderando
o caminho para o empoderamento
da mulher africana.
Coordenadora em Portugal da
Campanha Global pela Educação
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Escola para
Tod@s
Numa aldeia da Índia, uma
escola recorre à prática, à
memorização e a códigos
de cores para formar
engenheiros, técnicos de
saúde e professores.
Estamos numa sala de aula em
Tilonia, no Rajastão, um dos
estados mais secos da Índia. Um
grupo de pessoas que mal sabe
ler e escrever – muitos deles são
completamente analfabetos – frequenta um curso de engenharia, o
que lhes permitirá instalar, manter
e reparar painéis e fornos solares.
Na sala ao lado, um outro grupo
poderá estar a estudar áreas tão
diversas quanto mecânica, cuidados de saúde, recursos hídricos,
artesanato ou comunicação.
Este é o Barefoot College, uma
organização que desde a sua
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Isabel Alonso Gomes

fundação por Bunker Roy em
1972 já formou centenas de professores, prestadores de cuidados
de saúde, engenheiros, parteiras,
mecânicos, farmacêuticos e
contabilistas, entre outros.
Todos eles são originários de grupos carenciados e discriminados
em comunidades rurais (como por
exemplo os dalits, membros da
casta inferior do hinduísmo, considerados impuros e intocáveis).
Encontramos sobretudo pessoas
cuja falta de escolaridade as impede de conseguir um emprego.
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Prioridade às Mulheres
Partindo dos ensinamentos de
Gandhi, o Barefoot College procura assegurar a utilização de
tecnologia sofisticada nas zonas
rurais, entregando o controlo da
mesma aos próprios beneficiários,
de forma a garantir a autosuficiência sustentável das comunidades
locais e considerando a paridade
de género.
Gulab é uma das mulheres que
beneficiaram da frequência do
Barefoot College (vídeo). Cresceu
numa época em que os pais não
permitiam que as filhas frequentassem a escola e que saíssem
de casa sozinhas. Mas Gulab é
agora uma engenheira de painéis
solares e mecânica de bombas de

água. Gere a sua própria atividade
profissional independente e
é respeitada pelos colegas.
O Barefoot College tem estado
a chegar a pessoas fora da Índia.
Mulheres da Tanzânia, da Etiópia,
da Serra Leoa e do Mali, por
exemplo, frequentam a escola na
Índia durante seis meses. Quando
voltam a casa - já engenheiras
de painéis solares – começam
por ajudar a própria família: as
meninas frequentam a escola no
tempo antes ocupado a recolher
lenha e estudam à noite, à luz dos
seus candeeiros solares.
Coordenadora em Portugal da
Campanha Global pela Educação
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vox

Entender é Poder
Entrevista de Vítor Simões

Sandra Fisher-Martins dirige a Português Claro,
um negócio social com a missão de simplificar a
linguagem dos documentos públicos. Só quando
os cidadãos forem capazes de entender o que
Estado e empresas lhes estão a dizer, poderão
exigir os seus direitos.

Explique-me, em Português Claro
e numa frase, o que faz.
Até explico numa só palavra:
simplifico.
E como o faz?
Bom, isso já é mais complicado,
tenho de utilizar mais de uma
frase. O que eu simplifico são
os documentos, aqueles que as
pessoas têm de usar no seu dia a
dia para governarem a sua vida.
A primeira coisa que eu faço é
perceber para que serve aquela
informação e a quem é que se
destina. Por exemplo, uma carta
dirijida a pessoas com mais de
70 anos, dizendo que têm acesso
a benefício da Segurança Social,
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tem de ser feita de maneira diferente do que um formulário online
para jovens de 18 anos se inscreverem para ganharem um prémio
no website de uma empresa.
Mas segue alguma técnica específica?
Muitas técnicas. Há técnicas
para percebermos quem são os
leitores, outras para entender o
que a organização que publica
aquele documento pretende...
Depois há técnicas de redação,
de organização de informação. As
mais conhecidas são as que estão
ligadas à escrita e que têm alguns
mandamentos: usar frases curtas,
palavras do dia a dia das pessoas,

evitar construções gramaticais
complexas...
Tudo isso vem de onde, qual a
história destes procedimentos
de simplificação da linguagem
pública?
Fazemos parte do Movimento pela
Simplicação da Linguagem, que
partiu de um movimento de consumidores nos anos 70, no Reino
Unido, nos EUA e na Suécia. As
pessoas começaram a achar que
não era justo, enquanto consumidores e cidadãos, não perceberem
o que liam sobre os serviços
ou produtos que consumiam. E
começaram a fazer pressão para
que se legislasse sobre isto.
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Foto: Sandra Oliveira / 4Change

Portanto estamos a falar de um
movimento social.
Sim. Veja-se a história do Martin
Cutts, que começou isto em
Inglaterra. O Martin trabalhava
com uma colega numa banquinha,
onde ajudava as pessoas a
preencher formulários para terem
acesso a benefícios sociais. Aquilo
que os motivou a começar a Plain
English Campaign (Campanha
Inglês Claro) foi o caso de duas
professoras reformadas, que não
conseguiam, em pleno inverno,
preencher o formulário para obter
aquecimento. A colega do Martin
também não conseguiu preencher
o documento, teve de ir pedir-lhe
ajuda. 'Eu volto amanhã', prome-

17 | vox
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No nosso país ainda há aquela ideia de que se 'eu
não consigo perceber o que diz, você deve ser
importante e bom' – o que é uma tristeza, porque
perceber é um direito e as pessoas têm zelar
pelos seus direitos.

teu. Quando regressou a casa das
senhoras, encontrou-as mortas
pelo frio.

escola e saem sem a capacidade
de olhar para um texto e conseguir
percebê-lo.

Uma tragédia evitável...
...que mostra que as pessoas
podem até perder a vida se não
conseguirem perceber um formulário. Mostra porque entender é
importante e levou ao lançamento
daquela campanha pública.

Tem números sobre esse problema?
O último estudo de literacia é de
1996 e diz que 80% dos portugueses estão abaixo do grau de
literacia necessário para se governarem no dia a dia. São pessoas
que olham para um documento de
alguma complexidade e que não o
percebem. E, para piorar, temos o
outra face da moeda.

Conseguiram alterações legislativas?
Sim, vários países consagraram
esta questão. Existem diretivas
europeias que dizem que os contratos com os consumidores têm
de ser em linguagem clara.
E Portugal, precisa?
[risos] Desesperadamente. Por
dois motivos muito fortes. Por um
lado, porque a população tem
um grau de literacia muito baixo:
muitas pessoas passam pela
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Que é?...
Os documentos estão escritos
de forma demasiado complexa.
Quem faz os documentos –
Estado, empresas – ou não está
sensível para o problema, ou por
uma questão cultural, escreve em
linguagem complexa.
Em Portugal há uma cultura de

complicação?
Completamente. Temos uma
tradição burocrática da escrita do
Estado, cheia de salamaleques e
de confusões – e tudo isto desemboca na questão do poder. Era
uma maneira de quem tinha poder
bloquear o caminho aos restantes.
Vai-se partindo aos poucos essa
pedra, mas essa cultura continua
lá. No nosso país ainda há aquela
ideia de que se 'eu não consigo
perceber o que diz, você deve ser
importante e bom' – o que é uma
tristeza, porque perceber é um direito e as pessoas têm zelar pelos
seus direitos. Há dias, contavam-me que, num país africano, um
dos candidatos a eleições confessou 'eu não possso falar numa
linguagem que o povo perceba,
porque senão não ganho'. Pelo
contrário, quando vamos para
grupos com um maior nível de
educação, conseguir perceber é
sinal de que é bom.

Fotos: Sandra Oliveira / 4Change

D | 4 | SET ::: OUT 2011

19 | vox

Foto: Sandra Oliveira / 4Change

D | 4 | SET ::: OUT 2011

20 | vox

D | 4 | SET ::: OUT 2011

Quais são as implicações - para
os direitos e deveres, para a nossa
cidadania - de não se simplificar a
linguagem nos documentos públicos?
Quando usamos uma linguagem
opaca, vedamos o acesso à
informação – e as pessoas ficam
de mãos atadas. Por exemplo, se
tenho de me orientar por determinada lei, tenho de compreendê-la.
Ainda a cidadania: tem defendido
que a melhor forma de colocar
a simplificação da linguagem na
agenda é através de um movimento cívico.
Em Portugal já temos, há muitos
anos, uma lei que afirma que os
documentos públicos têm de estar
numa linguagem clara – o que
demonstra que a lei não basta,
alguém tem que dizer "espera lá,
vocês não estão a cumprir esta
lei". Tem que haver alguém que se
mexa. Um movimento de cidadãos

é basilar, pois nasce da consciência dos direitos. Os portugueses
habituaram-se a ir à junta de
freguesia, a um advogado, etc.,
sempre que se deparam com um
documento mais complexo. É
preciso uma mudança de paradigma, têm de pensar "espera lá,
porque é que tem que haver um
intermediário?
Fale-nos da campanha de cidadãos que está a lançar em
Portugal.
A campanha "Claro – Pelo Direito
a Compreender" é financiada
através de um selo "Claro", para
entidades que praticam um
Português claro nos seus documentos públicos. Queremos ainda
atribuir prémios para o melhor
e pior exemplo de documentos
públicos. Existem campanhas
semelhantes noutros países.
Algumas entidades podem não
querer esta clareza, pois dá poder

aos consumidores...
As que não querem dizem-nos e
fecham-nos logo a porta na cara
[risos]. Mas outras percebem que
isso as pode diferenciar e que até
poupam. Por exemplo, uma carta
mal escrita dá sarilhos: as pessoas não percebem, entopem os
canais de atendimento, reclamam,
etc.. Ainda assim, mesmo essas
entidades por vezes não querem
tornar mais claras certas passagens dos documentos, querem ser
seletivas na clareza.
Qual seria o seu objetivo ideal, em
termos de linguagem clara?
Gostaria que um dia, em Portugal,
Estado e empresas vissem na
linguagem clara um elemento,
uma função como outra qualquer
no seu trabalho diário. Que, às
tantas, deixasse de ser uma
questão – e que desaparecesse.
Que já não fosse necessário falar
da linguagem clara, porque ela
seria sempre clara.

21 | vox
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mundo

Escapar ao Saco
de Plástico
Sandra Oliveira
Olhe à sua volta: o plástico está em todo o lado e é por
isso que um projeto 100% português e 100% ecológico
é tão interessante – apresentamos um plástico orgânico
que pode ser usado em mil e uma aplicações.

22 | mundo
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Um plástico que não é feito de
petróleo e até pode servir de
fertilizante natural? Que não se
desfaz apenas em bocadinhos
pequenos e fica a poluir, como a
maioria dos sacos de supermercado
que se dizem biodegradáveis? Uma
empresa portuguesa inventou o
Biomind, um material termoplástico
produzido a partir de compostos de
amido: é totalmente biodegradável
e reutilizado pela natureza, além de
dispensar o recurso a materiais de

carbono fóssil (petróleo).
Mas se produzisse apenas sacos
de plástico, o projeto não era tão
interessante – não apenas porque há
outras empresas portuguesas, como
a Fapil, que já produzem sacos de
plástico orgânicos, mas sobretudo
porque uma ideia verdadeiramente
ecológica não pode ficar pela mera
substituição dos sacos de plástico
(que todos os consumidores são
responsáveis por reduzir e reciclar).
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Mudar o Paradigma do Plástico

“Conseguimos fazer a substituição
de todos os componentes de
plástico” assegura o responsável
pelo projeto Biomind, Alexandre
Soares. Ou seja, desde filmes
agrícolas para estufas e outras
aplicações, até componentes para
a indústria automóvel ou utensílios
mais saudáveis para uso na indústria
alimentar – o Biomind consegue
adaptar-se à maioria das aplicações
onde é necessário material plástico.
A pergunta óbvia seguinte é: porque
não está o Biomind a ser utilizado já
por toda a gente? “Sim, a industria
tem muito interesse, mas a partir
do momento em que há uma
diferenciação no modo de produção
há alguma resistência em mudar.”
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Por vezes basta baixar um pouco
a temperatura, afirma Alexandre
Soares. “E depois tem o problema
do preço: numa altura de crise, as
pessoas têm demorado a pegar
num produto que é um pouco mais
caro”. Apenas uma legislação que
leve mais à frente o conceito de
pagador-poluidor pode solucionar
este problema.
Mas ao contrário do que possa
pensar, em Portugal a indústria é
aberta a inovações e interessada
na ecologia, “toda a gente quer
experimentar, temos sempre
muitos, muitos pedidos de
amostras - não quer é gastar
dinheiro a experimentar e testar.”
Isso significa que a Biomind

Mas porque não está o
Biomind a ser utilizado
já por toda a gente?
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tem produzido mais as comuns
aplicações em cristalinos, plásticos
transparentes: “sacos de qualquer
tipo e filme agricola - um plástico
que recobre os campos e não
tem de ser retirado pois passado
algum tempo os micro-organismos
alimentam-se dele, não fica na terra,
não impermeabiliza a terra, o que
favorece as culturas a curto e longo
prazo”.
“Para a indústria automóvel já
produzimos várias peças que
contém matéria-prima renovável,
como por exemplo amido, celulose
ou fibras naturais como o algodão
ou cânhamo.” Já existem várias
empresas do ramo automóvel
a fazer testes com Biomind, o

problema é que demoram muito:
“a homologação na indústria
automóvel é muito morosa até
colocar inovações no mercado.”
Por isso, a Cabopol, a empresa
inventora do Biomind, aposta
também nos mercados que melhor
conhece como a construção de
cabos para a indústria elétrica ou
a construção civil. “Mas mesmo
aqui, não temos só clientes antigos,
temos clientes novos”. E a Cabopol
não vai desistir do projeto, mesmo
que a rendibilidade do investimento
surja no longo prazo. “Nós sabemos
que este é um projeto de ‘futuro’,
nestes inícios sai sempre do nosso
bolso - mas continuamos aqui na
luta,” remata Alexandre Soares.
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O Teste Africano
David Mehdi Hamam e Oliver Schwank
Africa Renewal
No momento em que a sua eficácia é questionada, a
microfinança enfrenta um teste decisivo no continente
africano.

A dívida em excesso dos clientes da
microfinança em Andhra Pradesh
levou recentemente a diversos
suicídios e a uma crise política no
quinto maior estado indiano. Por
outro lado, a controvérsia insinuou-se em torno de Muhammad Yunus,
laureado Nobel e fundador do
Grameen Bank. No seu conjunto,
estes acontecimentos têm tido
repercussões negativas nas
perceções das pessoas sobre a
microfinança.
Desde que a ideia de emprestar ou
dar pequenas quantias de dinheiro a
pessoas pobres foi apresentada ao
mundo pelo pioneiro Grameen Bank,

no Bangaladesh, a abordagem
tem sido adotada por muitas
organizações nos seus esforços
para reduzir a pobreza. Mas a lua de
mel com a microfinança terminou.
Apesar do alcance global da
microfinança, a esmagadora maioria
dos seus clientes permanece na
Ásia. Em África, o setor está a
crescer rapidamente, mas tem uma
base de clientes bastante menor.
No fim de 2008, as instituições de
microfinança na África Subsariana
relataram ter atingido os 16.5
milhões de depositantes e 6.5
milhões de empréstimos.
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Banco para Todos

Após 30 anos de
movimento de
microfinança, existem
escassas provas
concretas de que as
vidas dos clientes
melhoraram
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Tem sido difícil medir o impacto
atual da microfinança na pobreza.
Os seus proponentes apoiam-se
frequentemente em estudos de
caso. Isto levou especialistas a
concluir que após 30 anos de
movimento de microfinança, existem
escassas provas concretas de que
as vidas dos clientes melhoraram
de modo mensurável.
Alguns alegam que canalizar
recursos escassos em
microempresas improdutivas no
setor informal pode ser prejudicial
para o desenvolvimento sustentável
e para a industrialização. Isto
porque os pequenos negócios
contribuem pouco para construir
as capacidades produtivas de
uma economia ou para a sua
transformação estrutural.
Um estudo recente do UN Office
of the Special Advisor on Africa
sugere que se reavalie o papel da
microfinança no desenvolvimento

africano. A microfinança é incapaz
de, por si só, transformar as
economias africanas. Contudo, uma
vasta gama de serviços financeiros
destinados aos mais pobres –
incluindo crédito para pequenas
e microempresas, facilidades
de poupança, seguros, pensões
e facilidades de pagamento e
transferência – é desejável e pode
contribuir para a realização dos
Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio.
África tem assistido a um aumento
deste tipo de serviços nos últimos
anos. Nas áreas onde as instituições
de microfinança não conseguem
chegar, fornecedores tradicionais
e informais – tais como os tontines
nos Camarões, os susus no Gana e
os banquier ambulants no Benim –
continuam a servir os mais pobres,
embora cobrando taxas de juro
elevadas.
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Futuro em Aberto

A difusão de telemóveis tem vindo
a transformar o setor, estendendo-o
a áreas sem bancos na Costa do
Marfim, no Gana, Mali e Senegal,
entre outros. O caso mais famoso
deu-se no Quénia, que assistiu
ao crescimento mais rápido do
mundo do recurso ao “dinheiro
móvel”. Lançado em 2007, o serviço
conhecido por M-Pesa tinha já no
fim de 2010 mais 13 milhões de
clientes, capazes de utilizar os seus
telemóveis para fazer pagamentos
e transferências de dinheiro. Os
clientes podem agora ganhar
um interesse razoável em contas
bancárias móveis. Os agricultores
seguram as suas colheitas contra
condições climáticas adversas,
através de pagamentos feitos
através de telemóvel.
Por enquanto, as instituições
de microfinança em África não
têm a capacidade de responder

às necessidades dos pobres.
Sofrem de fraquezas institucionais.
Os serviços de apoio a estas
instituições, quando existem, são
de qualidade desigual. As entidades
de supervisão e coordenação têm
na maioria das vezes recursos muito
limitados.
É pouco realista esperar que a
microfinança possa transformar
fundamentalmente as economias
africanas. Nem que substitua
políticas sociais e económicas
progressistas para a transformação
estrutural, a redução da pobreza e a
criação de empregos. Mas, à luz da
pobreza persistente do continente, a
microfinança pode desempenhar um
papel essencial no futuro próximo,
ao providenciar serviços financeiros
básicos aos pobres e desse modo
contribuir para os objetivos de
desenvolvimento de África.
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Os Sonhos de Uma
Inês Campos
Há nova vida na
Aldeia das Amoreiras,
graças a um projeto
integrado numa rede
internacional. Objetivo:
criar comunidades mais
resistentes a mudanças
súbitas. Alterações
climáticas, picos do
petróleo ou recessões
económicas podem
ter respostas locais
sustentáveis.
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Numa aldeia do conselho de
Odemira, 160 voluntários tentaram
caiar as paredes de todas as ruas,
no passado dia 23 de julho. Mas
o trabalho não ficou completo:
todos os fins de semana deste
verão, juntam-se mais 20 euros,
compram-se 40 quilos de cal - e
a missão continua. Isto apesar do
ocasional desmotivador, que se
recusa a dar cinco euros para que
o grupo de voluntários possa caiar
a parede da sua casa.
Para ultrapassar as resistências
iniciais da comunidade, o projeto
adotou desdde 2009 uma filosofia
mais colaborativa. Fizeram-se
reuniões rua a rua, a perguntar
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a Aldeia
às pessoas sobre os seus sonhos. “O sonho das pessoas da
aldeia é ter um médico e um
enfermeiro, ter um parque infantil,
uma estação de tratamento de
esgotos, mais pessoas a residir,
mais emprego e uma aldeia mais
bonita”, conta André Vizinho, da
rede das Iniciativas da Transição
em Portugal.
“No fundo, a aldeia sustentável é
o conjunto desses sonhos, é uma
visão ambiental, económica e
social – uma visão de sustentabilidade para o futuro – não muito
longínquo”, conclui o diretor do
Centro de Convergência da Aldeia
das Amoreiras, membro da rede

internacional Transition Network.
Este movimento chamado de
Transição começou em Totnes,
Reino Unido, em 2005. Procurava
consciencializar os elementos da
comunidade sobre a necessidade
de uma transição para um sistema
sócio-técnico mais resistente a
mudanças estruturais. Em poucos
anos, o movimento transformou-se numa rede transnacional,
talvez porque, tal como explicam
os seus fundadores num documento online, “para aqueles que
ouviam atentamente, era possível
escutar à distância os murmúrios
de um maremoto de interesses”.
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Realizar Sonhos

Na Aldeia da Amoreiras, a equipa
de André quis mobilizar as pessoas para realizar os seus sonhos
e organizou grupos de trabalho.
E os sonhos foram acontecendo:
dois enfermeiros – um de Aljustrel
e uma outra de nacionalidade
inglesa, reformada – disponibilizaram-se a dar consultas gratuitas. Julie Gould, a enfermeira,
mudou-se entretanto para a
aldeia.
Depois houve um processo comunitário de angariação de fundos
que têm servido para comprar os
materiais para as consultas. Agora
há um grupo de saúde, animado
pela enfermeira, em que está a
ser organizada uma formação de
primeiros socorros. “Isto não é só
ambiente”, sublinha André, “tem
a ver com a sustentabilidade,
criar uma capacidade de viver em
harmonia num sistema terrestre,
com casas, com floresta, água,
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saúde, escolas... as pessoas têm
que estar bem.”
Mas encontrar um médico não
é fácil. Apesar de o Centro de
Saúde de Odemira ter aberto
concurso depois de receber um
abaixo-assinado das pessoas da
aldeia, ninguém se candidatou.
André não exclui a hipótese de
complementar esta abordagem
com outro tipo de ações – “por
exemplo, tentarmos nós ir a um
hospital onde existam médicos
de clínica geral e convencê-los a
mudarem-se para cá!”.

A questão é como
juntar um grupo de
pessoas a sonhar um
sistema sustentável
- e depois como se
realiza esse sonho?
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Localizar a Economia

Engenheiro do ambiente e permacultor, André Vizinho acredita
que o processo de transição para
a sustentabilidade só funciona
se for positivo e alegre. “A partir
do momento em que as pessoas
vão às reuniões só a falar de
problemas, ninguém vai querer ir”,
afirma.
O núcleo da associação GAIA
(Grupo de Ação e Intervenção
Ambiental) no Alentejo, com
quem André colabora há 11
anos, lançou o projeto Aldeia das
Amoreiras Sustentável em 2006,
que a partir de 2009 passou a
integrar a rede do Transition Network.
Segundo o seu fundador Rob
Hopkins, esta rede do movimento
de Transição é “uma resposta de
base das pessoas às alterações
climáticas, ao pico do petróleo e à
contração da economia, que visa
tornar os lugares onde habitamos

mais resilientes a mudanças, capazes de se adaptarem a choques
externos”.
André conclui hoje que “a ambição é de mudar tudo. Não
vamos só mudar a ruazinha onde
falta o passeio ou resolver o
problema da saúde, vamos mudar
tudo na vida da aldeia, toda a
relação com a natureza, com a
gestão dos recursos, com a economia, com a saúde”.
Para este grupo, tanto como para
a rede do movimento de Transição, a grande questão prática
é: como juntar um conjunto de
pessoas e pô-lo a sonhar, de uma
maneira aberta, um sistema sustentável - e como é que depois se
realiza esse sonho?
“Aquilo que temos vindo a fazer”,
conclui André, “é um bocado a
evolução que a sociedade tem
que fazer – descentralizar, localizar a economia e localizar a vida”.
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Para Além do
Estado Social
Estela Tavares
O sistema que garantiu
direitos sociais de todos os
cidadãos está em rutura.
Novas soluções, baseadas
no empreendedorismo,
surgem para equilibrar o
velho modelo.

Estabilidade socioeconómica.
Esta foi a missão dos governos
europeus nas últimas décadas,
que atribui ao Estado um papel
determinante na organização
da vida social e económica. O
Estado é responsável por garantir
um conjunto de bens e serviços
essenciais, aos quais todos os
indivíduos têm direito a aceder.
Mas agora tudo mudou.
O Estado-Providência, que se
comprometeu a assegurar a
igualdade de oportunidades e
uma repartição equitativa dos
recursos disponíveis, encontra-se
saturado e sem meios suficientes
para satisfazer todas as necessidades sociais. A gestão de
recursos financeiros provenientes
dos impostos para implementar as
políticas públicas é agora um dos
maiores desafios do Estado.

34 | mundo

Foto: Mark Garten

D | 4 | SET ::: OUT 2011

35 | mundo

D | 4 | SET ::: OUT 2011

Novas Respostas

Os SIB traduzem uma parceria
entre os setores público e privado,
em que o capital posto à disposição para o desenvolvimento
de projetos sociais é alheio ao
Estado. Os investidores privados
serão reembolsados no valor total
do financiamento, caso sejam
cumpridas as metas acordadas do
programa. Caso não atinjam
os resultados esperados, o Estado não paga nada.
O SIB possibilita uma cooperação
entre os dois setores, permitindo
o investimento em novas estratégias e projetos inovadores de
intervenção social, pois não é o
Estado quem investe: essa responsabilidade é transferida para o
setor privado.
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Em Inglaterra, este modelo está
a ser testado no estabelecimento
prisional de Peterborough, num
programa que pretende evitar a
reincidência dos prisioneiros. Nos
EUA, o presidente Barack Obama
apresentou em fevereiro sete
programas que se regem pelos
mesmos princípios.
No caso de Portugal, as respostas
às lacunas do Estado-Providência
têm sido clássicas, ligadas ao
assistencialismo e/ou ao voluntariado (como é o caso do Banco
Alimentar). Mas novos caminhos
vão surgindo, ligados ao empreendedorismo. Concursos de
ideias - como o Co-Laboratório
de Inovação Social ou o FAZ –
Ideias de Origem Portuguesa,
plataformas empresariasis - como
o Action Tank Portugal - ou ainda
programas de formação - como
os do Instituto de Empreendedorismo Social - são exemplos
disso.

Foto: Mark Garten

Os Social Impact Bonds (SIB
- Títulos de Impacto Social),
recentemente lançados em Inglaterra, pretendem desencadear
uma nova forma de financiamento
dos programas sociais do Estado,
que evite o défice público e alivie
os encargos para o erário público.
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A Nova Geração

Para além dos vários programas
que tentam incentivar ideias
inovadoras a nível nacional, também se procura impacto local. Os
municípios da Amadora e Cascais
destacam-se neste campo, com
o Amadora Empreende e o DNA
Cascais, respetivamente. Capacitar os indivíduos com ferramentas que permitam alterar a sua
situação profissional - criando um
futuro para si próprios - e contribuir para o interesse público da
comunidade é a finalidade destes
programas.
Mas o maior sinal de que o
empreendedorismo social é um
terreno fértil no nosso país encontra-se no interesse manifestado
pela principal rede internacional
nesta área, a rede Ashoka, em
desenvolver iniciativas. Desde
este ano, a Ashoka está a ativar
uma rede de jovens empreendedores sociais. "Tornaremos a
transformação social numa realidade para os jovens portugueses
entre os 14 e os 22 anos de idade,
proporcionando um ecossistema
potenciador de mudança”, afirma
Amândio Rodrigues, Coordenador
do Projecto Jovens Changemakers - Ashoka Portugal.
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Participar?
É hoje.
Já aqui falámos de projetos onde a
participação faz a diferença. É o caso
da Es.Col.A do Bairro da Fontinha,
no Porto, onde jovens e moradores,
séniores e livres pensadores, conseguiram o acordo da Câmara para a
utilização com fins sociais da antiga
escola primária. Neste momento
todos participam na preparação do
ano letivo, com ATL para os mais
novos e atividades intergeracionais,
bem como cursos que podem fazer a
diferença num bairro esquecido.
Exemplos inspiradores como estes chamam por cada um de nós. A
participar, a investir umas horas de
saber e de troca com os outros – seja
como voluntário ou como cidadão,
seja participando num campanha ou
dando uma aula numa universidade
sénior – ou apenas indo além da tentadora má-lingua, para dizer bem do
que está bem e partilhar o que deve
ser valorizado.
No mundo das artes, há coisas
belas a acontecer aqui ao lado: se
no festival do início de setembro,
Todos – Caminhada de Culturas,
Ainhoa Vidal convidou os habitantes
da Mouraria lisboeta para entrar na
dança; se Mónica Calle conseguiu um
dos projetos teatrais do ano na se-
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quência de um trabalho na prisão de
Vale de Judeus - no Porto é o projeto
Síncope que apela à participação.
Síncope é um atelier de realidade,
uma obra teatral feita de raiz em
regime de criação semipública - com
os participantes do Bairro da Sé que
ensaiaram duas vezes por semana
nos últimos dois meses. Agora pode
ir ver a D. Fernanda Russa, o Zé, o
Hugo Leandro e o Alexandre André na
apresentação pública!
Nesta linha, são as Manobras no
Porto: “um programa de ação e de
construção coletiva, que desafia
cidadãos comuns e agentes culturais
para intervir no presente e no futuro
do Centro Histórico da cidade através
de iniciativas de criatividade urbana,
nas quais se cruzam o popular e o
erudito, o tradicional e o alternativo,
o efémero e o duradouro.” Assim se
descrevem e têm resultados: nos
últimos dias de setembro há fado,
há filmes, há música e muito mais a
a acontecer no centro da cidade – e
para o ano continua!
As cidades são para todos? São já
muitas as cidades que investem na
abertura de parte do seu orçamento
anual às propostas dos cidadãos,
mais de uma dezena de autarquias

de Norte a Sul do país que têm em
curso os processos do Orçamento
Participativo (OP). Uma vez por ano
abrem inscrições para as boas ideias
dos munícipes, que podem depois
escolher e votar a melhor proposta
para ser financiada pelo OP – por
exemplo, várias juntas de freguesia
como Alverca do Ribatejo e Leça da
Palmeira também têm OP a decorrer; em Lisboa a votação é até 31 de
setembro; em Odemira e em Cascais
será em outubro a votação. Os resultados do OP de muitos municípios já
estão à vista de todos os cidadãos
– é necessário trazer estes processos
cada vez mais perto das pessoas e
torná-los estanques aos ciclos eleitorais, com transparência e a inclusão
de todos.
PORTO | 28 Setembro a 1 Outubro,
das 18h00 às 24h00 | Projecto Sincope
PORTO | 28 de Setembro a 2 de
Outubro | Manobras no Porto
Orçamentos Participativos | Por todo
o país, todo o ano
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Aprender é mesmo bom

Lisboa, para “Acordar o Consumo
Responsável” e encerrar o dia 30, às
19h.
Semana para o Consumo Sustentável
| 26 a 30 de setembro

As aulas estão aí, mas se queremos
miúdos entusiasmados é preciso
deixá-los à solta com dinossauros,
vulcões e animais exóticos. Sim, falamos dos museus de história natural
e dos parques biológicos e quintas
pedagógicas – mas quem puder, não
deixe de passar pela Loja de História
Natural ali pertinho do dito museu em
Lisboa. Mapas do mundo, esqueletos
fiéis e deliciosos jogos de ciência e
ecologia... sim, os graúdos também
têm direito!
LISBOA | Rua Monte Olivete, 40

TED vezes quatro...
Ser espiritual, sustentável, social
e... super! São os quarto “ésses” da
edição de Lisboa da TEDxEdges no
próximo dia 1 de outubro. Na mesma
sala à beira Tejo estarão cerca de 100
pessoas prontas a escutar e pensar
com os convidados especiais desta
sessão: cientistas, gurus e militantes,
especialistas e visionários, em
conversas que não cansam nunca –
nem ultrapassam os 18 minutos. Os
participantes têm tempo para trocar
meia-hora de conversa e cartões,
tudo em prol de um mundo melhor.
LISBOA| 1 outubro, Fundação Champalimaud

Mais real em Lisboa
Está de volta o DOCLISBOA, que traz
os melhores documentários da última
temporada, faz “masterclasses” para
quem põe a mão na câmara e leva
escolas a ver mais além da televisão.
Este ano o programa de retrospetiva é

Outono: cuidar de si
especialmente rico, dedicado ao mais
famoso etnólogo Jean Rouch, aos
Movimentos de Libertação de Angola,
Moçambique e Guiné-Bissau - que fazem 50 anos - e ainda sobre o realizador alemão Harun Farocki – mais uma
secção de “Heart Beat vintage” com
obras-primas esquecidas.
LISBOA | 20 a 30 outubro Culturgest

Semana para o Consumo
Sustentável
A ideia de mudar o mundo através
do que consumimos - sejamos
cidadãos individuais, o Estado ou
as organizações privadas - não é
nova, mas é poderosa. A Semana
do Consumo Responsável persegue
essa ideia e convida à participação: o
ISU, a Quercus e o LNEG apresentam
diversas iniciativas na última semana
de setembro. Um seminário para
falar dos desafios do Consumo
Sustentável no dia 26; um Mercado
de contactos para entidades e
parcerias interessadas na mudança,
dia 27; uma Ação de sensibilização
do projeto Territórios Sustentáveis
no dia 28; uma visita de Grupo à
ETAR de Alcântara dia 29 e, para
terminar, uma Flashmob ou “multidão
instântanea de sensibilização”
em pleno Largo do Camões em

Gostamos muito da ideia de cosmética ecológica e assuntos afins. Sabia
que, diariamente, usamos mais de
200 químicos na nossa pele e cabelo? Para nos salvar já existem lojas
que vendem produtos sofisticados e
orgânicos - como a Organii – e outras
que sempre tiveram produtos naturais
e também oferecem produtos artesanais feitos em Portugal - como a
Biocoop e a Miosótis. Gostamos de
projetos empreendedores nacionais
como a Alma d’Flor que garantem
que tudo o que produzem é isento de
químicos sintéticos e ingredientes de
origem animal.
Mas gostamos mais ainda da ideia
económica e ecológica de fazer os
próprios cosméticos: a Alma d’flor
também dá cursos em Setúbal; no
Porto é a Quintal Bio Shop e no
Funchal é a BioBebés que anuncia
cursos para as próximas semanas. E
não esqueça as receitas da bisavó,
são as mais económicas e encontram-se em alguns websites com
dicas - como máscaras de pepino ou
exfoliantes de sementes, tudo feito
em casa com banho-maria e a varinha
mágica!
CURSOS | Setúbal ; Porto: T. 22. 2010
008, mail@quintalbioshop.com ;
Funchal LOJAS | Organii | Miosótis |
Biocoop | Dicas internet
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