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Editorial

Vencer o Medo
Vítor Simões, Editor.

No limite, o barulho das vozes no
mundo virtual transborda para o
mundo real. Nas ruas constroemse novos movimentos sociais e
políticos. Mas os poderes instalados também recorrem às TIC
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para refinar os seus mecanismos
de controlo e manter as conversas
que lhes convém.
Nos dias turbulentos que vivemos,
é imprevisível o resultado desse
confronto entre os cidadãos e os
poderes instituídos. Nesta edição
da revista_D, percorremos algumas das tensões sociais que marcam a atualidade e o papel que
nelas desempenham as TIC. Mas
vamos para além da dinâmica do
confronto e mostramos como as
TIC são uma extraordinária ferramenta de desenvolvimento. A sua
acessibilidade molda um futuro
melhor para tod@s, mesmo para
quem nasceu pobre numa região
remota.
Porque somos otimistas incorrigíveis, acreditamos que as
mulheres e os homens do nosso
tempo, cidadãos comuns ou
líderes, saberão vencer o medo e,
com a ajuda da tecnologia, retomar o controlo da sua vida e do
seu futuro.
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Na sua derradeira obra, Um
Tratado Sobre os Nossos
Atuais Descontentamentos (Ed.
70, pag.203), Tony Judt define a
época atual sob a égide do medo,
“sobretudo medo de que talvez
não sejamos só nós que já não
conseguimos moldar as nossas
vidas, mas também que quem
manda tenha perdido o controlo,
para forças fora do seu alcance”.
O Big Brother desmultiplica-se em
poderes mais ou menos difusos.
Do outro lado do espetro, os small
brothers, cidadãs e cidadãos, encontram novas formas de discutir
o que lhes interessa. As tecnologias de informação e comunicação
(as TIC) dão-lhes essa oportunidade para, como nunca antes na
história, fazerem ouvir as suas
vozes.
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tema D

TIC

A Revolução
Que Veio do
Ciberespaço
Vítor Simões

As Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC), em especial as
redes sociais e os telemóveis, estão
a redesenhar a nossa sociedade. Da
política aos negócios, chegou a hora
dos cidadãos-consumidores.
A sua hora.
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Dia 25 de Abril, 15h. “Se queremos respostas
para esta crise (...) temos que ir lá para fora e
obrigar os líderes políticos a fazer o que têm de
fazer”, diz Naomi Klein, autora de várias obras
sobre a globalização, no documentário “The
Shock Doctrine” – no topo dos “posts” da página
de Facebook ‘Fórum das Gerações’.
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Para muitos, foi desta página que
surgiu a mobilização cívica do dia
12 de março, no que ficou conhecido pelo protesto da “Geração à
Rasca”. Se é aqui que decorrem
muitas das conversas que interessam (pelo menos o suficiente
para fazer sair à rua 300 mil portugueses), é um bom lugar para
começar quando escrevemos
sobre a importância que as tecnologias de informação e comunicação, as TIC, têm na atual cidadania e no desenvolvimento humano.
Muitas vezes desvalorizadas como
zonas virtuais, desligadas da realidade, as redes sociais têm-se afirmado como lugares onde decorrem as conversas das cidadãs e
cidadãos comuns. Há muito que
os filtros dos meios de comunicação convencionais afastaram muitas pessoas, que preferem estes
meios mais próximos da voz de
cada um. Aqui as conversas fluem
e são mais difíceis de controlar.
Logo, é aqui que se encontra a
“voz das ruas”. Onde está, afinal,
a realidade?

Para os que vivem sob regimes
autoritários e que anseiam pela
mudança, a resposta seria algo
como “a realidade está onde
podemos fazer ouvir as nossas
vozes”. Nessas sociedades, como
as do Médio Oriente, a realidade
não está na TV ou jornais controlados pelo Governo, mas sim nas
redes sociais e nos telemóveis de
cada um. Nas ruas enfrentam-se
duas forças: de um lado, as pessoas que reclamam a mudança,
inspiradas por informação que obtiveram através de outros cidadãos
e colocada em redes sociais; do
outro, os agentes do Estado, reforçados pelo discurso dos media
oficiais. Do confronto nascem mártires, como Neda Agha-Soltan no
Irão, Mohamed Bouazizi na Tunísia
e muitos, muitos mais na Síria.
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Grande Irmão vs.
Pequenos Irmãos

A vigilância “desde cima” defronta-se com a vigilância “desde
baixo”: autoridades versus cidadãos, “Big Brother” versus
“small brothers”. Este confronto
está a moldar a nossa sociedade,
mas nem sempre assume formas
violentas ou dramáticas. Um dos
melhores exemplos de democracia baseada nas TIC é o projeto
MySociety, que coloca a internet
à disposição dos cidadãos para
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fazer petições, pedir contas aos
deputados ou para reportar problemas na sua rua/bairro – este último foi replicado em Portugal, pela
Câmara Municipal de Lisboa. Mas
mesmo em democracias estáveis,
este movimento dos cidadãos
defronta-se com um outro movimento em sentido contrário por
parte de empresas e do Estado,
sempre interessados em controlar
os consumidores e cidadãos. A
instalação de câmaras de videovigilância em lugares públicos,
seja em Londres ou em Lisboa ou
a utilização comercial agressiva
de dados pessoais relevam essa
tendência.
Mas as Tecnologias de Informação e de Comunicação (TIC)
mudam o nosso mundo muito
para lá das questões de cidadania
política. São fontes de mudança,
muitas vezes positiva, em todas
as esferas do desenvolvimento
humano. Vencem barreiras de
espaço, de tempo e de recursos,
trazendo hoje soluções para barreiras que ainda ontem pareciam
inultrapassáveis – em especial
para quem vive nos países mais
pobres.

as Tecnologias de
Informação e de
Comunicação vencem
barreiras de espaço, de
tempo e de recursos,
trazendo hoje soluções
para barreiras que
ainda ontem pareciam
inultrapassáveis.
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Paralela à guerra nas ruas, decorre
uma outra guerra, de informação
e contrainformação. A Google,
em parceria com o Twitter, desenvolveu o Speak2Tweet em
resposta ao bloqueio da internet
pelas autoridades egípcias e líbias:
o serviço permite, através de uma
chamada telefónica internacional,
gravar depoimentos que são de
imediato lançados para o mundo
pelo Twitter. Os regimes sírio e
iraniano respondem com ataques
a websites e com os spambots,
mensagens automáticas que se
repetem a cada 3 ou 5 minutos
para confundir quem procura
informação no Twitter sobre estes
acontecimentos. No terreno, a
Small Word News treina cidadãos
para se tornarem repórteres instantâneos das mudanças em
curso no Egito, na Líbia e em outros países: é o projeto Alive.in.
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O Mundo
é Móvel
Existem cerca de 5 mil milhões de
telemóveis ativos (o triplo dos PC).
África e Ásia são os continentes
com maiores taxas de crescimento
de utilizadores. Muitos africanos
nunca viram um computador, mas
para eles um telefone móvel é uma
ferramenta familiar.
A aplicação Text to Change utiliza
um pacote de SMS para passar
informação útil sobre o VIH/SIDA
e para encorajar os subscritores
a fazerem o teste regularmente,
ao mesmo tempo que recebe
dados sobre os comportamentos e perceções sociais sobre a
doença. Outra utilização de tecnologia móvel na área da saúde é o
SIMpill, que integra um cartão SIM
– idêntico ao que temos no nosso
telemóvel – numa embalagem de
comprimidos. Deste modo, cada
vez que o doente abre a tampa,
um SMS é enviado; caso não o
faça com a periodicidade recomendada, o sistema alerta os profissionias de saúde responsáveis
pelo doente.

é no mundo dos negócios que têm surgido as
aplicações mais surpreendentes das TIC para o
bem comum
em áreas remotas – acedessem
a pequenos vídeos pedagógicos
através de telemóveis, que em
seguida são ligados a televisões
na sala de aula. Os professores
recebem também informação
para tirar partido dos vídeos, que
constituem material simples de
obter e em constante atualização.
A experiência revela-se interessante também para os alunos: a
frequência escolar em salas que
usam estes conteúdos é maior do
que em salas que não o fazem.
Mas é no mundo dos negócios
que têm surgido as aplicações
mais surpreendentes das TIC para
o bem comum. Leonard Waverman, economista da London
Business School, demonstrou
num estudo de 2005 que cada 10
telemóveis adicionais por cada
cem habitantes de um país em
desenvolvimento, incrementam
0,59% o Produto Interno Bruto per
capita desse país face a outro país
semelhante.

Também no setor da educação
as TIC têm quebrado barreiras.
O programa Bridge IT permitiu,
nas Filipinas e na Tanzânia, que
milhares de professores – muitos
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Novas
Oportunidades

As ruas de Nairóbi, Dar es Salaam e Kabul foram invadidas, nos
últimos anos, por um tipo invulgar
de balcão bancário, operado por
pessoas com t-shirts da Voda-
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fone mas que nunca venderam
um telemóvel. Confuso? Não,
M-PESA, A inovadora plataforma
de microtransferências bancárias
através de telemóveis, tem feito
ranger muitos dentes, mas também tem aberto muitos sorrisos.
Enquanto a banca tradicional
tenta boicotar, milhões de pessoas
de baixos rendimentos recorrem
ao serviço. São já 20 milhões no
Quénia, Tanzânia e Afeganistão – e
projetam-se 50 milhões em 2012,
graças à expansão para países
como a África do Sul ou a Índia. O
sucesso explica-se pela prevalência de telemóveis, em contraste
com a de balcões bancários: na
Tanzânia, por exemplo, só 8,5%
da população tem conta bancária,
mas 50% possui telemóvel.
O que todos estes exemplos nos
mostram é que as novas TIC estão acessíveis a tod@s e são por
isso uma fonte de poder para os
cidadãos-consumidores. Governos
e empresas têm muito a ganhar
com esta realidade, caso optem
por controlar menos e confiar
mais.

Photo - Bill Zimmerman

Chandra Shekar é um dos milhões
de pequenos agricultores indianos que habitam zonas remotas,
onde faltam muitas infraestruturas
– mas não telemóveis. Chandra
recebe diariamente mensagens
de voz com dicas para tratar das
suas culturas e animais. É informação vital – e grátis - graças a
um acordo entre o maior produtor de adubos do país, a IFFCO, e
dois operadores de telecomunicações. “Mensagens sobre o maneio
de animais são como consultas
diárias do veterinário”, conta
Chandra. A IFFCO consolida a sua
base de clientes e as operadoras
ganham novos subscritores. Um
modelo semelhante ocorre com o
Reuters Market Light, que proporciona aos agricultores indianos, via
SMS, informação personalizada
e em tempo real sobre condições
meteorológicas e preços dos bens
agrícolas. Em alguns casos, o RML
permitiu aos agricultores um rendimento adicional de três mil euros,
por menos de um euro mensal de
assinatura do serviço.
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E-Ativismo
Made in Portugal
Diogo Vasques
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Quatro jovens licenciados
em Relações Internacionais,
uma canção pop e uma
rede social conseguiram
mobilizar 200 mil pessoas
para uma das maiores
manifestações dos últimos
anos em Portugal. O mundo
online está a mudar a nossa
paisagem social – de Norte a
Sul, de Oriente a Ocidente –
e a criar uma nova cidadania.
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tiva, reunidos na Associação AMO
Portugal conseguiram em 2010,
através de uma plataforma online,
mobilizar cem mil portugueses,
coordenados por estruturas locais,
para limpar a floresta portuguesa
e pôr fim às lixeiras ilegais nestes
ecossistemas.
O mote foi dado pela canção dos
Deolinda “Parva que Sou”, que
se espalhou de forma quase viral
através do Youtube, e inesperadamente (ou não) serviu para fortalecer a discussão em torno da precariedade laboral, levando quatro
jovens a lançar um blogue com a
ideia de um protesto “apartidário,
laico e pacífico” que unisse debaixo da mesma causa desde “desempregados, ‘quinhentoseuristas’
e outros mal remunerados...” a “...
estudantes, mães, pais e filhos
de Portugal”. O Facebook serviu
de impulso e o Protesto Geração
à Rasca – inpirado pela canção
dos Deolinda “Parva que Sou” – e
ganhou grandes proporções nas
ruas.
Mas mais do que protestar, há
quem escolha agir pela mudança.

O Campus Challenge, da Agência
ODM, propõe aos jovens universitários que cumpram um conjunto
de desafios, no âmbito da participação cívica nos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM).
A resposta a esses desafios, que
pode ir desde a criação de ações
de sensibilização, a organização
de conferências ou ainda à recolha
fotográfica e projeção de filmes e
documentários sobre os ODM nas
suas faculdades, é depois convertida em pontos para cada uma
das equipas em que os jovens se
encontram organizados.
Limpar Portugal apela à participação voluntária de pessoas e de
entidades públicas e privadas em
ações de promoção da educação
ambiental e do crescimento sustentável. Os promotores da inicia-

A opinião dos participantes nesta
iniciativa é bastante positiva. Em
declarações à Lusa, José Carlos
Neto, voluntário do Limpar Portugal na região de Faro, realçou
o espírito de entreajuda que envolve o projeto e afirmando que
“Como diz o velho ditado, a união
faz a força e aqui há de facto uma
grande vontade de contribuir para
o ambiente e para a consciencialização das pessoas”.
A Internet e as redes sociais vieram eliminar constrangimentos como a distância ou falta de
meios, constituindo-se como um
meio gratuito e com um potencial
quase ilimitado para a divulgação
de causas e para a mobilização de
cidadãos. Sem hierarquias e portas fechadas, emerge uma nova
geração de cidadãos sustida pela
vida online.
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África Ergue-se
André-Michel Essoungou / Africa Renewal

As Tecnologias de Informação e Comunicação estão a
crescer a um ritmo alucinante no continente africano,
arrastando outros setores da economia.

Durante 48 longas horas, os empregados da Companhia Nacional
de Telecomunicações do Senegal
cortaram as ligações de telefone
e internet com o resto do mundo.
Esta ação ousada visava forçar
o governo a recuar no plano de
conceder a uma empresa norteamericana direitos exclusivos para
administrar chamadas telefónicas
de origem internacional.
O encerramento de dois dias
refletiu-se de imediato com ondas
de choque por toda a economia
senegalesa. Dúzias de instituições
foram afetadas: bancos, agências
de turismo, escritórios de alfândega, call centres, vendedores de
cartões de telefone, o aeroporto,
o porto... Os jornais publicavam
editoriais furiosos. “A nossa economia perdeu CFA 50 bn”, ou 70
mil milhões de euros, queixava-se
um dos títulos. Sendo o Senegal
um importante centro regional, as
comunicações em dois países viz-
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inhos - Guiné Conacri e Mauritânia – foram também paralisadas.
A forte reação em cadeia desencadeada pela crise senegalesa
em agosto de 2010 ilustra bem
quão importante são já as tecnologias de informação e comunicação
(TIC) em África.
Em 2009, as TIC geraram 24.2 mil
milhões de dólares na África do
Sul e contribuíram com mais de
7% para o produto interno bruto
(PIB) do país. No mesmo ano, o
setor das TIC na Tunísia contribuiu
com 10% para o PIB nacional e na
Tanzânia a proporção chegou aos
20%. Estima-se que o rendimento
total anual das TIC é atualmente
cerca 50 mil milhões de dólares.
Investimentos no negócio dos
telemóveis em África – a categoria dominante das TIC no continente – aumentaram de 8.1 mil
milhões de dólares em 2005 para
quase 70 mil milhões hoje, dizem

os relatórios da União Internacional das Telecomunicações das
Nações Unidas. Os operadores de
telemóveis tornaram-se a maior
fonte de receitas fiscais para os
governos do continente: contribuem em média com 7% das
receitas fiscais e em alguns países
constituem a maior categoria de
contribuintes, de acordo com a
associação GSM, que representa
operadores móveis em todo o
mundo.
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Três Razões
para o “Boom”
Por detrás desta tendência encon-

tram-se três grandes mudanças
que decorreram ao longo da década passada. A primeira foi a inesperada adesão rápida aos serviços
das TIC no continente africano.
Em 2000, 11 milhões de pessoas em África tinham telemóveis.
Cinco anos mais tarde, o número
crescera para quase 200 milhões
e aproxima-se atualmente dos 400
milhões. Tem também havido um
crescimento contínuo do acesso
à Internet em todo o continente:
de três milhões de utilizadores em
2000 para mais de 100 milhões em
2010.
Para além da popularidade das
novas tecnologias de informação,
outra grande mudança contribuiu para o rápido crescimento
económico das TIC: atraídos pelas
altas margens de lucro do setor,
empresas estrangeiras apressaram-se a investir em África.
Em 2008 a Vodafone – o maior
operador mundial em termos de
receitas - deu início a uma vaga de
aquisições africanas, começando
por adquirir no Gana 70% do

Ghana Telecom por 900 milhões
de dólares. Desde então continuou
o seu percurso dominante no
Egito, Quénia e África do Sul.
A África Subsariana é oficialmente
um dos três maiores mercados
da empresa. Mas entre os investidores estrangeiros no setor africano das TIC, o mais notável é a
Bharti indiana. Em março de 2010,
a procura agressiva da empresa
por uma presença no continente
levou a Bharti a adquirir as ações
africanas do Zain do Kuwait por
um montante recorde de 10.7 mil
milhões de dólares.

O Ruanda, o Egito, a Tunísia, o
Quénia, a África do Sul e as Seychelles estão entre os países que
adotaram planos ambiciosos para
as TIC, com vista a desenvolver
as suas economias do conhecimento. Há muito conhecida pela
abundância dos seus recursos
naturais, África está a testemunhar
o crescimento de um setor que
poucos acreditavam poder florescer.

A terceira grande mudança deveuse à maturidade de regulações
e instituições necessárias para
ajudar o setor das TIC a atingir
o seu potencial. “O crescimento
das telecomunicações foi encorajado por terem sido atenuadas
restrições regulatórias impostas
pelos governos africanos e pelo
aumento da liberalização de todo
o mercado”, diz um relatório da
consultora Ernst & Young.
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Joice
Fernandes
Diretor Mundial das Alianças Público-Privadas da Microsoft

Entrevista de Inês Campos e Vitor Simões

Joice Fernandes, Diretor Mundial das Alianças
Público-Privadas da Microsoft, foi um dos
impulsionadores do projeto Magalhães em
Portugal e considera que o acesso às tecnologias
de informação e comunicação deve ser hoje um
direito humano inalienável.
Como podem as tecnologias de
informação de de comunicação,
as TIC, contribuir para diminuir a
exclusão social dos mais desfavorecidos?
O desafio é claro e é ousado.
Acredito que as tecnologias de
informação podem ter um papel
muito importante na erradicação de todos os flagelos da Humanidade; é por isso que estou
a lançar um novo projeto, que
apresentei no última conferência
TEDx Porto. Chama-se Shape
the Future. Com base no estabelecimento de parcerias públicoprivadas, visa permitir o acesso a
tecnologias de informação e comunicação em grande escala em
todo o mundo.

Democratizar as TIC?
Sim, através de “nuvens de conhecimento”. Temos um exemplo aqui
em Portugal. Encontramos hoje
alunos, professores – cidadãos,
que por questões relacionadas
com a sua necessidade de progredir nas carreiras, frequentaram
programas desenvolvidos pelo
Governo, ao abrigo dos quais
puderam ter um computador mais
acessível. Estou a falar de dois
programas E-Escolas e E-Escolinhas, que beneficiaram de uma
parceria público-privada desenhada entre ministérios e operadores
de telecomunicações móveis.
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A educação é a pedra de toque. É um
fator chave para o desenvolvimento
económico das nações.

Há um potencial para aplicar este
tipo de projeto a nível internacional, nos países em desenvolvimento?
Há uma aprendizagem... os países
tendem a intercambiar boas práticas e tentam aprender com exemplos vivos. Depois, na sua terra,
obviamente constroem com um
flavour local. Na Argentina, por
exemplo, três milhões de computadores estão a ser distribuídos
pela presidente Cristina Kirchner.
O nome do projeto é “Conectar
Igualdad”; portanto, é um projeto
de acessibilidade. Neste caso não
existe o operador privado mas
sim uma ligação da Segurança
Social ao financiamento dos equipamentos, porque se acredita
que a entrega do equipamento vai
contribuir para uma diminuição do
abandono escolar.
Qual é a meta? Um computador
por criança?
Sim, mas existem outras soluções
tecnológicas que permitem, por
exemplo, a várias crianças partilhar o mesmo processador. Neste
caso de computação distribuída
perdemos o grande impacto que
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existe quando se entrega um
computador a uma criança. Mas
se pensarmos que o objetivo é
desenvolver um modelo aplicável
a um país, é preciso estarmos abertos às plataformas tecnológicas
que vão maximizar a probabilidade
de se conseguir captar todas as
pessoas, mesmo que partilhando
recursos disponíveis.
Considera que a educação é o fator charneira para todos os outros
fenómenos de exclusão e de “subdesenvolvimento”?
A educação é a pedra de toque. É
um fator chave para o desenvolvimento económico das nações.
Quando um Estado, por razões de
fragilidades estruturais ou conjunturais, não tem a capacidade de
assegurar serviços básicos como
a educação, que papel cabe a
outros stakeholders – organizações da sociedade civil, empresas,
etc.?
Penso que este é o momento
para se pensar em agendas de
mobilização, para os agentes
empresariais e para as famílias.
Movimentos de consciencialização

dos cidadãos para a importância da educação e do papel das
tecnologias como um enabler, um
acelerador.
Mas em contextos de países como
Moçambique ou Bolívia, não se
pode contar demasiado com fundos públicos. Como se trabalha
quando o Estado não tem recursos suficientes?
Empresas como a Microsoft acreditam que o acento tónico tem
de ser colocado nos países em
desenvolvimento. Nós tendemos a
balancear mais a carga dos nossos investimentos a favor desses
países – são os mais carentes.
Assim como os bancos de desenvolvimento mundial e todas
as instituições que abordam este
problema tendem a ter programas
desenhados com enfoque muito
claro nos países em desenvolvimento, porque é aí que está a
grande desigualdade e é daí que
podem emergir os grandes conflitos. Eu não tinha bem noção
disso...

Fotografias por 4Change
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o direito de acesso à informação
digital deverá constituir-se como
direito humano inalienável.
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Como assim?
Estive na Tunísia, pouco antes das
convulsões sociais. Quando abri o
meu computador e não consegui ir
ao Facebook, senti a minha liberdade ameaçada. Senti-o na pele,
senti-me mal, mesmo não sendo
tunisino.
Negar o acesso à informação é
também negar o direito ao exercício da cidadania?
Completamente – daí que eu faça
a apologia de que o direito de
acesso à informação digital deverá
constituir-se como direito humano
inalienável. Não é por acaso que a
presidente brasileira Dilma Rousseff já está a falar de uma rede de
banda larga nacional. O Presidente
Obama tem também falado nisso.
É uma condição da democracia e
líderes políticos em todo o mundo
começam a perceber os perigos de ignorar essa necessidade
básica. Na minha visita à Tunísia,
falei ao ministro da Educação, Ha-
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tem Ben Salem, sobre as “nuvens”
de conhecimento. “- Acha que vai
chover na Tunísia?”, perguntoume. Mal ele sabia que ia chover
mesmo. (risos)
Cidadãos com acesso à informação tornam-se mais ativos?
Sim, mas primeiro é preciso o
básico: garantir que todas as pessoas têm o direito de acesso. Vamos garantir que os meios estão
disponíveis para depois ajudar o
desenvolvimento de cada um dos
cidadãos. Disponibilizar informação é essencial, mas formar
líderes é um must.
Estamos a formar os cidadãos que
se vão fazer ouvir no futuro...
Sim, mas nesse caminho temos
de pensar também naqueles que
rodeiam essas crianças. O encarregado de educação é um suporte
de primeiro nível. Em Portugal,
com o Magalhães, tratou-se de

dar também aos encarregados de
educação um primeiro computador. Em África vai-se muito mais
longe – de noite, a luz que sai do
ecrã do computador que foi dado
a uma criança serve para iluminar
as casas. Em muitos locais, não
existe acesso contínuo a eletricidade. É por isso que temos investido em instalar equipamentos nas
escolas alimentados por energia
solar fotovoltaica.
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Este modelo do acesso de crianças a equipamentos em ambiente
escolar é o M-PESA da Microsoft?
Como sabe, o M-PESA é uma
aplicação que a Vodafone desenvolveu em África para permitir
transações imediatas de dinheiro,
utilizando os telemóveis.
O projeto Shape the Future, de
que o Magalhães foi o exemplo pioneiro, está ainda a dar os
primeiros passos. É um desafio
agora alimentá-lo. Por exemplo,
haver empresas portuguesas a
criar aplicações para o Magalhães,
ainda não há... Pode ser um motor
para uma indústria nacional... O

pessoal vai para a rua e protesta:
“Isto está mal!”. É verdade, mas
temos de fazer o nosso futuro.
Hoje temos em Portugal 750 mil
crianças com computador, com
um sistema operativo e ferramentas, mas sem um mar de aplicações educacionais possíveis, que
falta desenvolver.potável e saneamento. Visto que a esmagadora
maioria da população tem acesso,
são claros casos de descriminação contra estas pessoas.

As aplicações para o iPhone...
imediatamente há quem desenvolva...
Exatamente, tocou no ponto. Este
país devia desenvolver uma store
de aplicações para educação,
ensino básico. Porque temos um
caso real! Mas esse mercado não
está criado.
Até porque pode aparecer uma
empresa venezuelana a fazê-lo
...e acabar por vender cá esse
produto.
Nas calmas. Depois não vale a
pena chorar... Por isso, digo: a
oportunidade está cá.

Penso que este é o momento para se pensar em
Movimentos de consciencialização dos cidadãos para
a importância da educação e do papel das tecnologias
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mundo

Negócios com a
Base da Pirâmide
Carlos Miguel Maia
Desenvolver produtos para os mais pobres é
diferente de fazer caridade. Pode ser um bom
negócio, para as empresas e para a sociedade.
Também em Portugal.

Na Índia, uma das 350 milhões de
pessoas a viver com menos de
um euro por dia pode muito bem
começar o seu dia num bairro
desfavorecido de uma grande
metrópole, mesmo numa favela;
mas sabe que, caso se sinta mal,
pode acabá-lo nas mãos de uma
equipa médica de ponta. Para isso
terá apenas de ter contratado algum
dos microsseguros imaginados pelo
Dr. Devi Shetty, de Bangalore – e vai
acordar vivo no dia seguinte.
Este é um exemplo dos novos produtos BOP (Bottom Of the Pyramid,
especialmente direcionados aos segmentos mais pobres da população
mundial), apresentado à revista_D por
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Eugénio Viassa Monteiro, da Escola
de Direção e Negócios AESE, em
Lisboa. Há exemplos a surgirem um
pouco por todo o mundo, com especial enfoque na Índia e que, segundo
Viassa Monteiro, “resultam de dois
fatores: das economias de escala,
tornando mesmo os serviços mais sofisticados acessíveis a muitos milhões
de pessoas, reduzindo drasticamente
o custo unitário e da eficiência dos
processos”.

tariam vinte a quarenta vezes mais.
É este porventura o aspeto mais
inovador do projeto. Com um processo otimizado, o modelo é facilmente
exportável para o Hemisfério Norte: o
Dr. Shetty vai investir na construção
de um hospital de 200 camas, a custos reduzidos, nas Ilhas Caimão, ao
largo dos Estados Unidos. Os serviços serão direcionados aos milhões
de norte americanos que não têm
acesso a seguro de saúde.

Aquela visão é corroborada pelo Dr.
Shetty, que tem o objetivo de colocar
à disposição dos seus pacientes um
total de 30 mil camas, com operações
ao coração a um custo de dois mil
dólares (1384€) – que nos E.U.A cus-

Outro exemplo é o do setor das telecomunicações. Com a liberalização
do mercado, a Índia passou de menos de cinco milhões de utilizadores,
em 1991, para as atuais 760 milhões
contas de rede móvel. Isto associado
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Mas há outras formas de fazer os
produtos chegar aos mais pobres,
outras lições que se devem retirar dos
exemplos de sucesso do “Sul”. Como
C.K. Prahalad – economista, empresário e precursor do conceito BOP
– explicou numa entrevista à Harvard
Business Review, um dos fatores do
sucesso do modelo BOP é a sua universalidade. Prahalad apontava para
o facto de que “se [um produto]

for construído para o pobre, o
rico pode comprar. Se for construído para o rico, o pobre não
pode lá chegar”.

Photo - filckr_World Bank Photo Collection

a esforços de otimização da rede, que
levou muitas empresas ocidentais a
instalar os seus call centers na Índia.
Este movimento trouxe uma redução
de preços que permite aceder ao
fundo da pirâmide.
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E Portugal ?
O modelo do Dr. Shetty funciona
porque, com 350 milhões de pessoas a pagarem um microsseguro
de $3 (€2) por ano, há um potencial de acesso a capital na Índia
que não existe em Portugal.

não se coloca, em Portugal. Pelo
contrário, poder-se-ão aproveitar
as estruturas de produção instaladas para fazer dos BOP um vetor
de exportação e de penetração em
mercados com maior dimensão.

Mas isso não significa que estes
conceitos, a começar pelo do
aumento da eficiência, não devam
ser aplicados cá também. As empresas ocidentais poderão adotar
os processos, os modelos e até os
produtos que chegam dos países
emergentes – que são mais acessíveis, eficientes e resistentes. E
não são de pior qualidade.

Uma coisa é certa: um serviço ou
produto acessível na Índia é acessível em Portugal. Uma intervenção médica segura, eficaz e barata
trará poupanças aos sistemas de
saúde em qualquer parte do mundo. Algo que um país na situação
de Portugal não se pode dar ao
luxo de desperdiçar.

Por outro lado, a economia portuguesa beneficia de condições
que não existem na Índia. Um dos
problemas mais frequentes com os
produtos BOP, apesar de se destinarem a mercados muito grandes,
é o de ainda contarem com os
serviços de pequenos produtores
locais, mal servidos de vias de
comunicação – o que onera o
custo do produto. Esse problema

26 | mundo

Photo - flickr_Alexandra Guerson

D | 2 | MAI ::: JUN 2011

27 | mundo

D | 2 | MAI ::: JUN 2011

O Verdadeiro
Serviço Público
Estela Tavares
Domingo à tarde. Se para alguns
este dia representa o descanso de
uma semana de trabalho, aproveitando um dia de sol para ir à praia
ou uma oportunidade de fazer um
programa em família, para Amadeu
Martins, 21 anos, é hora de dar.
Quinzenalmente, das 16h30 às
20h, faz voluntariado no Instituto
Português de Oncologia (IPO).
A sua missão é levar um pouco
de alegria e passar uma tarde
animada com as crianças que se
encontram internadas no piso 7
de Pediatria. Já para a professora reformada de Físico-Química,
Maria Antonieta Amaral, 77 anos,
o ensino continua a ser a melhor
forma de contribuir para a sociedade. É uma das professoras que
colabora no projeto da sala de
estudo no Centro Bairro 6 de maio,
na Damaia, dando apoio escolar
aos alunos desde o primeiro ciclo
ao secundário.
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Apesar da diferença de idades e
projetos, o objetivo de Amadeu
Martins e o de Maria Antonieta
Amaral é o mesmo: a cidadania
ativa. Tanto nas camadas jovens
como nas idosas fazer voluntariado é uma prática que tem vindo a
ganhar força.
De acordo com um estudo realizado em 2010 pela Entreajuda – instituição portuguesa que dá apoio
a nível de organização e gestão às
associações de solidariedade - e a
Universidade Católica Portuguesa
para caracterizar os voluntários
portugueses que colaboram nas
associações de solidariedade, verificou-se que 9% dos voluntários
tem idades compreendidas entre
os 26 e os 55 anos e que 21,6%
tem mais de 65 anos.

Segundo a Comissão Nacional
para a Promoção do Voluntariado,
em 2001 existiam 1,5 milhões de
voluntários em Portugal, que participavam em atividades esporádicas ou permanentes de trabalho
voluntário. Este trabalho recai
principalmente nas áreas dos serviços sociais, saúde e educação
havendo ramos ainda por explorar,
tais como o ambiente e as novas
tecnologias.

D | 2 | MAI ::: JUN 2011

Um recurso em
crescimento
Tanto Amadeu Martins quanto Maria Antonieta Amaral fazem voluntariado há quatro anos. A necessidade de ocupar os tempos livres
e de fazer algo novo colocou-os
no mesmo caminho. No entanto, a
disparidade dos projetos em que
estão envolvidos torna necessário,
segundo Amadeu Martins, uma
adequação das características do
voluntário ao projeto em que irá
participar. “Cada vez mais há uma
maior oferta de projetos de voluntariado, aquilo que uma pessoa
deve fazer é estabelecer o que
procura e assim limitar a sua pesquisa”, conta. “Por exemplo, no
meu caso gosto de fazer voluntariado no IPO, mas é um voluntariado muito difícil emocionalmente,
que nem todos conseguem fazer”,
acrescenta.
Instituiu-se 2011 como Ano Europeu do Voluntariado, para realçar o
trabalho desempenhado por milhões de voluntários, mas também
para lançar um desafio: conseguir
que os 3/4 da população europeia que não estão envolvidos em
qualquer atividade de voluntariado
começem a participar.
A informação disponibilizada
sobre voluntariado é cada vez
mais abundante. As plataformas
digitais são um meio em expansão

neste ramo: sites como a Bolsa do
Voluntariado e a rede Volunteerbook – uma iniciativa da ENTRAJUDA onde é possível aceder aos
vários projetos desenvolvidos em
Portugal - permitem dar resposta à
procura por parte das pessoas que
pretendem integrar estes programas e as instituições que procuram
recursos humanos. Também o
Portal Europeu da Juventude e a
secção dedicada ao voluntariado
no Universia são motores de pesquisa que fornecem links ou informação direta sobre esta temática.
Um dos desafios que o país enfrenta nesta área é a falta de
voluntários especializados para
determinado tipo de trabalho.
Maria Antonieta Amaral sabe-o por
experiência própria. “Há falta de
professores de várias disciplinas
que atendam às necessidades dos
miúdos, por vezes não sabemos
responder a alguma questão ou
dúvida e fica complicado ajudar”,
relata.
Ser voluntário não é apenas uma
compensação pessoal, mas também profissional. Hoje em dia,
muitas são as empresas que
valorizam este fator na hora de
contratar alguém, bem como no
apoio a campanhas sociais de
consciencialização.
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O Mundo...
Até 2015
Inês Campos
Boas expectativas para muitas economias emergentes
e a recuperação lenta das economias avançadas
caracterizam o cenário global nos próximos quatro
anos, de acordo com o Global Monitoring Report 2011.

Mancane Dlamini ainda se lembra bem de quando os membros
da comunidade de Malibeni eram
forçados a caminhar até 2 km
para buscar água fresca ao rio.
Hoje, devido a novos sistemas de
irrigação ligados à barragem de
Maguga, os habitantes desta terra
da Suazilândia têm acesso a água
e a saneamento nas suas casas.
O projeto de desenvolvimento da
Swaziland Water and Agricultural
Develpment Entreprises é um exemplo dos muitos casos de sucesso na realização na realização dos
Objetivos de Desenvolvimento do
Milénio (ODM).
“Melhorar as possibilidades de
se atingirem ODM” é o tema do
recém editado Global Monitoring Report. Publicado pelo Banco
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Mundial (BM) e Fundo Monetário
Internacional (FMI), aquele relatório
revela os sucessos de muitos
países, mas salienta que os mais
pobres e minorias excluídas necessitam de ajuda urgente.
Segundo Hugh Bredenkam, diretor do departamento de Estratégia,
Política e Revisão do FMI, “boas
políticas macroeconómicas continuam a ser um fator crucial para
o progresso na realização dos
ODM”.
Numa perspetiva global, o progresso é muito positivo. Com base
nas projeções do BM, será possível reduzir em metade o número
de pessoas a viver em pobreza
extrema. Face a 1990, em que 1.4
mil milhões viviam com menos
de 1,50 dólares por dia, estima-

se que haja 883 milhões a viver
nestas condições em 2015. As
estatísticas e projeções refletem
o crescimento rápido da China
e Índia, mas revelam também os
17 países africanos com maiores
dificuldades em reduzir a pobreza.
Atingir os ODM é um progresso
significativo para os países em
desenvolvimento. Mas há ainda
muito por fazer para reduzir a
pobreza e melhorar os indicadores
de saúde, mesmo nos países mais
bem sucedidos”, diz Hans Timmer,
diretor das Projeções de Desenvolvimento do Banco Mundial.
Apesar da crise, muitas economias
emergentes demonstraram alguma
resiliência a impactos econ
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Apesar da crise, muitas economias
emergentes demonstraram alguma
resiliência a impactos económicos
negativos devido a políticas públicas
com preocupações sociais.

UN Photo — Jerry Frank

será possível reduzir
em metade o número
de pessoas a viver em
pobreza extrema
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Emergentes
Voltam a Crescer

Apesar das preocupações devido
às consequências do aumento
do preço dos alimentos para os
mais pobres, este fator permitiu
melhorar a competitividade dos
produtores locais de economias
emergentes, face aos agricultores
subsidiados dos Estados Unidos
e Europa e pode ser também um
motor de crescimento.
Um ambiente económico estável
e forte a nível global é um cenário
essencial para o crescimento dos
países de baixo rendimento, segundo o BM. Os Estados mais
frágeis necessitam de um apoio
adicional, na construção de instituições, na recuperação de infraestruturas – em casos de países
em situação de conflito ou pós
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conflito – e na criação de bons
ambientes para o investimento
privado.
Bredenkamp explica que “ o desafio nos países de baixo rendimento
é suster e acelerar o crescimento
através de melhores políticas”,
que permitam “criar empregos e
melhores oportunidades no setor
privado”.
A mensagem chave é que o
crescimento tem um peso fundamental no progresso destes
países, mas a boa governação é a
“pedra de toque” para a realização
efetiva dos objetivos de desenvolvimento global.

UN Photo — Jerry Frank

Segundo o BM e o FMI, as economias mais avançadas estão
a recuperar lentamente da crise
e enfrentam níveis muito altos
de desemprego. Em contraste,
as economias emergentes têm
tido uma recuperação robusta e
algumas estão a regressar rapidamente a níveis de crescimento
anteriores à crise. O relatório prevê
um aumento médio do PIB global
em cerca de 4.5% entre 2011 e
2012, com taxas percentuais mais
baixas nas economias avançadas.
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Entrevista
Delfin Go, economista e principal autor do Global
Monitoring Report (GMR) 2011 do Banco Mundial,
explicou-nos quais as principais tendências no
desenvolvimento mundial desde o espoletar da
crise financeira.
Quais os grandes aceleradores
para se atingirem indicadores de
desenvolvimento global, como os
Objetivos do Milénio, em países
africanos de baixo rendimento?
O crescimento económico é essencial para a realização dos
ODM, mas tem de ser acompanhado por boas políticas e instituições fortes. Esses são os aceleradores… Cerca de dois terços dos
países em desenvolvimento estão
no bom caminho ou perto de
atingir os ODM…e vários são de
baixo rendimento, mesmo que não
atinjam os ODM até 2015, podem
fazê-lo pouco depois.
E o investimento privado, é também um impulsionador?
O relatório não investigou em
detalhe os investimentos do setor
privado, mas confirmámos que
o investimento direto estrangeiro
privado manteve-se constante
nos países de baixo rendimento.
O GMR de 2010, por exemplo,

mostrou que o investimento privado tende a estar correlacionado
com uma aceleração do crescimento nas economias emergentes.
Os sucessos são inclusivos?
Na verdade, muitos países de rendimento médio que vão atingir os
ODM têm populações indígenas e
socialmente excluídas que estão
em muito más condições.
Qual é a principal mensagem para
os países industrializados?
Que os progressos recentes não
são um motivo de complacência. Sem uma expansão estável
da economia mundial, o acesso
contínuo a mercados avançados
e emergentes e uma assistência
adequada por parte dos países
doadores, o progresso pode ser
quebrado. É preciso fortalecer a
resiliência a choques económicos
como o aumento dos preços dos
alimentos ou do petróleo, incluindo a provisão de programas de
segurança social.
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dias D

Hora de Incluir
Aproximam-se eventos importantes
para abrir caminhos a uma sociedade
mais inclusiva. As Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)
estão a ser chamadas a desempenhar
um papel crescente, perante as limitações financeiras e institucionais do
Estado. Este é, por isso, um momento
interessante para debater o papel
daquelas organizações da sociedade civil na construção de um setor
solidário forte.
O congresso “Rumo Solidário para
Portugal” pretende fazer isso mesmo.
Além das palestras e debates, o
evento conta com uma mostra do
setor e eventos culturais na Festa
da Solidariedade. Mais a norte, em
Aveiro, decorre o 1º Encontro Nacional “Superar Barreiras com TIC:
Políticas, Ideias e Práticas”. Ali vão
reunir-se vários intervenientes na educação de alunos com Necessidades
Educativas Especiais para apresen-

tarem, debateram e demonstrarem
como é possível conseguir que estes
alunos aprendam mais e melhor com
as Teconlogias de Informação e Comunicação (TIC).
Pelo meio, milhares de pessoas irão
uma vez mais participar na Marcha
Contra a Fome, que todos os anos
recolhe fundos para alimentar crianças através do programa de refeições
escolares do Programa Alimentar
Mundial das Nações Unidas. Este
ano, 25% das verbas angariadas em
Portugal será entregue à Caritas Portuguesa para ser utilizado em projetos
de combate às carências alimentares.

SANTARÉM — Centro Nacional de Exposições — 20 e 21 de Maio

AVEIRO — Auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro — 17 e 18 de Junho
LISBOA — Torre de Belém — 22 de Maio, 22h
PORTO — Cais de Gaia — 22 de Maio, 22h
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Com o Sol às Costas

Os Olhos Também Comem

À medida que os nossos dispositivos de comunicação se tornam mais
leves, mais libertos ficamos nós do
escritório ou da casa. As mochilas
Voltaic dão-nos ainda mais liberdade,
com dois importantes extra: ecologia
e economia.

As artes cinematográfica e gastronómica já se cruzaram muitas
vezes. Essa relação é agora celebrada pelo festival Os Olhos Também
Comem, que alia a apresentação de
filmes centrados na experiência de
comer com almoços onde se pode
degustar a gastronomia do filme.

Construídas com material reciclado,
possuem células fotovoltaicas embutidas, com as quais captam energia
solar. Podemos, deste modo, recarregar os nossos disposivos móveis
(máquinas fotográficas, telemóveis,
leitores de MP3, etc.). As Voltaic ainda
não permitem carregar PC portáteis,
mas estão a um pequeno passo de
fazê-lo para os novos tablets, como o
iPad.
Mochilas Voltaic — Loja Ergostec

Ter ou não Ter
...eis a questão. Vivemos numa sociedade da abundância: de informação,
de bens materiais. E a imaginação?
Essa bem intangível, ora tão disponível, ora tão pouco utilizado. “Abundância” é uma peça teatral que resulta de
um ano letivo de trabalho entre quatro
criadores e alunos de cinco turmas
do Primeiro Ciclo, que se despojaram
da ideia mais material da abundância
e exploram, ao invés, uma perspetiva
mas criativa.
LISBOA Teatro Municipal Maria Matos
— 28 a 30 de Maio

Extraordinários Excluídos
Temos a sorte de encontrar em simultâneo nas nossas salas de cinema
dois testemunhos poderosos sobre
a dignidade humana. As grandes
cidades contemporâneas produzem
muitas sobras, que alimentam todo
o tipo de existências na margem da
sociedade.
Enquanto “Lixo Extraordinário” dignifica a vida das cerca de cinco mil
pessoas que (sobre)vivem com a
separação de lixo reciclável no Jardim
Gramacho – um dos maiores aterros
sanitários do mundo, localizado no
Rio de Janeiro –, em “A Cidade dos
Mortos” conhecemos algumas personagens marcantes entre o milhão
de habitantes do cemitério do Cairo
– uma cidade dentro da cidade. Entre
túmulos, ou dentro deles, as pessoas
fazem as suas casas sobre os familiares que partiram.

Da tela para a mesa, a experiência
promete ser completa – desde logo
porque as refeições serão servidas
na Escola de Hotelaria e Turismo de
Lisboa. No próximo dia 11 de maio,
a obra “Julie and Julia” dá o mote
para um almoço norte-americano; na
quinta-feira dia 19, é a vez de Marrocos, com “O Segredo de um Cuzcuz”
e por fim dia 26 de maio podemos
descobrir a comida de Andorra, com
base no filme “Gastronomia do Principado”. Delicioso!
LISBOA Escola de Hotelaria
e Turismo — 11, 19 e 26 Maio

No Rio ou no Cairo, os mais pobres
são muitas vezes, também, os mais
extraordinários.
Lixo Extraordinário
A Cidade dos Mortos
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