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A tecnologia tem contribuído para 
t r a n s f o r m a ç õ e s n o s p a í s e s 
Ocidentais no plano económico, 
mas sobretudo social. Estas 
mudanças levantam questões 
extremamente importantes nas 
relações humanas/interpessoais. 

A tecnologia aproximou ou afastou 
os indivíduos uns dos outros?! 
Ainda não existe uma resposta 
científica para esta pergunta. Na 
obstante, são inúmeras as teorias 
que já começam a surgir sobre 
este assunto. 

Se por um lado as sociedades 
estão mais instrumentalizadas para 
se informar e habi l i tadas a 
conhecer novas realidades e novas 
pessoas, por outro, quando a 
formação individual é pouca ou 
nenhuma, as novas tecnologias da 
informação tendem a formatar a 
ideia individual que se tem sobre 
um certo tema. 

Como em tudo, a socialização 
reflete-se nas questões laborais e/
ou de trabalho. Surgem também  
algumas reflexões que devem ser 
consideradas: se de um modo as 

TIC facilitaram a rapidez no 
desenvolvimento de certas ações 
laborais, em contrapartida, a 
criação de novas formas de 
trabalho (como o home working) 
afastou as organizações e os seus 
valores das pessoas  como os seus 
trabalhadores, o público geral, os 
colaboradores, etc. Por ironia, as 
TIC tentam ser o meio para 
fortalecer a relação organização-
indivíduos. Ou seja, existe um 
processo orgânico de inter-
influência entre os problemas das 
novas tecnologias e as soluções 
destes problemas. 

Contrariando o que commumente 
se diz, nem a sociedade se perdeu 
com a Internet, nem a Internet foi a 
s a l v a d o r a d o s m a l e s d a 
Humanidade. Como tudo o que 
existe, o digital tem vantagens e 
desvantagens. Tudo depende da 
utilização que o Homem (ser que 
pensa e age) lhe afere. O mundo 
muda e devemos saber como agir 
com estas mudanças.  

Pedro Costa 
EDITOR CHEFE



Your work is going to fill a large part of your life, and 
the only way to be truly satisfied is to do what you 
believe is great work. And the only way to do great 
work is to love what you do. If you haven't found it 
yet, keep looking. Don't settle.  

As with all matters of the heart, you'll know when 
you find it. 

Steve Jobs





 

GRACIE LIMA 
Provavelmente já deves estar farto/a de 
ver aqueles feeds de Instagram de 
pessoas que levam (aparentemente) a 
vida perfeita e que, por mais dinheiro 
que possam ter, recebem muitos 
produtos na caixa de correio! Sim… 
Cremes, maquilhagem, roupa, aparelhos 
eletrónicos, viagens pagas com tudo 
incluído para destinos que só nos 
passam nos sonhos… Sim ok, acho que já 
percebeste do que estou a falar de… 
personalidades digitais no Instagram! 
Pessoas cuja existência é existir. 

Tecnicamente isto de digital influencer 
engloba muito mais do que estou para 
aqui a falar, mas sei que não sou a única 
pessoa que faço scroll no meu Instagram 
enquanto “invejo” aquelas praias 
paradisíacas na Tailândia com pequenos 
almoços dignos de realeza, enquanto 
estou fechada numa sala a trabalhar 
para conseguir o luxozinho de pagar as 
contas e ir até ao Starbucks tomar o 
pequeno almoço para t i rar uma 
fotografia cool para o Insta.

Desculpem-me Instagrammers, mas ainda estou 
a tentar perceber essa vida que levam, se algum 
dia me quiserem explicar a verdadeira essência 
da coisa, sou toda ouvidos... 

Então, a partir da minha pesquisa, minuciosa 
digamos, vou tentar explicar quem são estas 
pessoas.  Digital influencers são utilizadores de 
redes sociais online que dão destaque aos 
conteúdos que publicam e, supostamente, 
influenciam uma grande quantidade de pessoas 
devido ao seu estilo de vida. Estes aproveitam a 
sua popularidade nas redes sociais online para 
mostrar produtos que lhes são oferecidos, 
promover marcas ou, mesmo, eventos e 

lançamentos. Os mais famoso são pagos 
para estarem presentes e promover a marca 

ou evento. Vá é qualquer coisa como... 
oferecem-te produtos que valem 200 euros e 
ainda te dão mais 200 euros para publicá-los 
nas redes sociais...  please a mim ninguém me 
oferece nada, muito menos pagam, e eu parva 
ainda tiro fotos para por no meu feed na 
esperança em que um dia receba uma amostra, 
ou algo do género… 

Mas a verdade é que este tipo de marketing tem 
evoluído cada vez mais, e isto porquê? Porque 
em contraste com os sites estáticos, a natureza 
interativa das redes sociais mudaram a forma 
como os consumidores se envolvem com as 
marcas e, ao usar estas plataformas de forma 
contínua, os consumidores entraram em contacto 
com várias marcas.

SER PAGO PARA 
EXISTIR. 

Q U E R E S ?
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Ass im , a s ma rcas 
começaram a adoptar 
e s t a e s t r a t é g i a 
através de sites das 
redes sociais, como é 
o caso da Nivea que 
agora usa a Vanessa 
Martins e a Maria 

Vaidosa, por exemplo, que têm milhares de 
seguidores no Instagram para promover 
produtos, reduzindo significativamente os 
gastos com os media tradicionais - televisão e 
revistas, para se concentrar no digital. 

É mesmo muito estranho a confiança que 
depositamos na opinião de pessoas que nunca 
conhecemos ao ponto de comprarmos um 
produto ou usarmos tal marca porque aquela 
pessoa disse que era bom. Ou mesmo quando 
essa mesma pessoa usa uma saia HORRÍVEL, 
mas como essa mesma criatura é considerada 
um fashion icon vamos amar a saia e procurar 
já o tag feito da loja para comprar igual ou 
parecida… é este o mundo da influência no 
instagram. 

Sim, porque em teoria, se eu tiver uma saia 
parecida de certeza que as pessoas “in” vão 
achar que sou über trendy (lol).  Mas a verdade 
é que seguimos essas pessoas pelo facto de 
termos interesses em comum, por admiração ou 
para obter alguma vantagem. Estas contas de 
Instagram usam esta relação de interesses 
para praticar a comunicação de 
produtos e marcas. Do outro lado, we 
love it. 

Se nos pusermos a pensar nisto, parece tudo 
muito estranho, uma pessoa que nunca 
conheceste, que leva uma daquelas vidas que, 
na verdade, eu não me importava de levar, 
aparece a dizer que o produto da Nivea é o 
melhor produto de sempre e que é por isso que 
ela tem aquela pele de sonho… Esquece. Já te 
agarrou. Dás por ti a comprar o produto sem 
realmente saberes porquê, na esperança de 
ficares com a pele igual… porque afinal ela é 
uma pessoa igual às outras, não é?… 

Ou então dás por ti no mesmo restaurante, que 
essas celebridades digitais não se cansam de 
publicar nos feeds e que te deixam impaciente 
e com fome em 3 tempos.. Que feitiço é este?!



Na verdade, tenho o meu feed de 
Instagram repleto de digital influencers e 
adoro ver o conteúdo que publicam. 
Apesar de muitas vezes saber que aquela 
vida é fachada e nem tudo corresponde à 
realidade, eu gosto de seguir e saber 
sempre em primeira mão quais os produtos 
e as modas que estão a rolar por esse 
mundo inteiro. Existem pessoas que se 
tentam passar por digital influencers mas 
que o conteúdo que incluem nas suas 
publicações é tão pobre que até dói…. 

Mas também existem muito boas digital 
influencers, isso é inegável, e que 
realmente fazem um bom trabalho e que 
nos dão excelentes ideias, desde lugares 
para almoçar, sítios para conhecer, 
produtos que nos fazem falta e que nunca 
sabemos onde comprar. É um mundo 
bonito digamos, mas a vida não é só 
Coachella nem Sumol Summer Trip, existe 
mais para além desta vida que é mostrada 
no Instagram. 

O importante é sabermos aceitar a nossa 
sem nos compararmos a essas pessoas ou 
à vida que mostram porque, o Instagram é, 
no mínimo, 60% fake sendo ou não digital 
influencer.





 

@Boho Berry

@Sam Plans

@studying

@Mariana’s Study Corner

YOUTUBERS DE REFERÊNCIA: 
‣ Alexis aka MissTrenchcoat 

‣ Paper&Glam 

‣ Ways to Study 

‣ Study With Jess 

‣ AmandaRachLee 

‣ myriad inklings

@Sam Plans



CARLA NUNES 
Agendas, marcadores, canetas de mil e 
uma cores e cadernos de todos os tipos e 
feitios. Pode parecer mentira mas estamos 
no Youtube, e estas quatro youtubers 
ensinam-nos tudo o que há a saber sobre 
como organizar apontamentos, agendas e 
até o dia-a-dia com os horários mais 
complicados. 

Num mundo onde as agendas estão 
presentes em qualquer aplicação, apenas 
à distância de um toque, a Boho Berry e a 
Sam Plans mostram-nos que não há nada 
como as tradicionais agendas em papel. 

Podemos dizer que o canal Boho Berry é 
especialista em bullet journals, um sistema 
de organização que se adapta ao gosto 
pessoal do seu utilizador. Com canetas e 
muita imaginação, Kara, a autora do canal, 
cria índices e grelhas em cadernos em 
branco, onde depois vai inserindo as suas 
tarefas diárias. Para quem quer começar a 
utilizar esta técnica de organização, este 
canal é o tutorial perfeito para aprender. 
Já a Sam Plans apresenta-se como uma 
apaixonada por agendas e não está a 

mentir. No seu canal mostra-nos os vários 
modelos que adquire, como os utiliza e 
como estes tornam a sua organização 
diária mais fácil. 

Por outro lado, no Mariana’s Study 
Corner os apontamentos apoderam-se de 
todos os vídeos. A autora do canal, 
Mariana Vieira, é estudante de Direito e 
todas as semanas mostra-nos qual o 
melhor método para tirar apontamentos 
nas aulas, organizar matéria e memorizá-
la. Há ainda muito espaço para hauls de 
papelaria e pequenas dicas, que vão 
desde a utilização de sticky notes a 
apresentações orais. E porque não 
queremos que percas tempo, a duração 
média dos vídeos é de 4 a 7 minutos. 

Já o canal studyign, apesar de também 
falar sobre métodos de estudo, mostra-nos 
um cenário diferente. Seerena, a criadora 
deste canal, tem 18 anos e é aluna finalista 
de secundário. Por essa razão, a maior 
parte dos vídeos mostra como estudar para 
os Advanced Placement Examinations (AP 
exams), essenciais no ensino secundário 
dos Estados Unidos.

Sticky notes virtuais 
ou como aprender a ser organizado

@Boho Berry
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De facto, na sociedade digital de hoje, o 
Youtube afirma-se como uma ferramenta 
de trabalho do futuro e como potencial 
local de trabalho. Temos youtubers que 
decidem do nada abandonar as suas 
profissões para se dedicarem a 100% ao 
Youtube. E as marcas vão atrás. Mas o 
que é leva as marcas a escolher um 
Youtuber?  

No caso português, podemos destacar o 
youtuber Miguel Campos, mais conhecido 
por Fer0m0nas, que foi escolhido pela 
marca Agros para ser embaixador da 
marca. “Qual o segredo do Feromonas? 
Ele é o maior fã do leite com chocolate 
Agros”. É esta a proposta a marca que 
quer implementar hábitos mais saudáveis 
nos jovens portugueses. 

O target do Fer0m0nas é um target 
jovem, fazendo aqui uma aliança entre o 
youtuber, que ganha mais visualizações e 
a marca, que ganha mais notoriedade, já 
que os fãs vão associar o Fer0m0nas ao 
leite Agros. 

Outro caso, pode ser o da escocesa Suzy 
Lu. A jovem de 27 anos, abandonou o seu 
trabalho na área de Engenharia para se 
dedicar totalmente ao seu canal, que 
conta atualmente com cerca de 88 mil 
subscrições. A jovem tem uma parceria 
com a empresa de videojogos Capcom, 
fazendo reviews aos seus jogos.  

Mas se vamos falar de youtubers de 
sucesso, não podemos deixar de 
mencionar Felix Kjelberg ou PewDiePie. O 
sueco de 27 anos conta com o canal mais 
subscrito no Youtube com mais de 54 
milhões de subscrições. O seu ar arrojado, 
descontraído e altamente polémico é um 
í m a n q u e a t r a i a s m a r c a s , n ã o 
esquecendo a polémica em que o jovem 
fez comentários antissemitas, o que lhe 
valeu a perda de algumas parcerias com 
marcas (a Disney, por exemplo).  

Em suma, as marcas vão sempre procurar 
os canais que primam pela diferença, 
pela inovação, especialmente no Youtube, 
que está a crescer a um ritmo acelerado.

< Gamers no Youtube > 
a relação entre youtubers e marcas  

Como diria o Fer0m0nas, “boas, pessoal e sejam bem-vindos” porque vos 
explicar qual o segredo que está por detrás do sucesso dos youtubers de 
videojogos (os gamers) e dar algumas dicas para aqueles que, como eu, 
querem ter um canal no youtube mas não sabem bem o que fazer. Se és 
aquela pessoa que adora videojogos, então, este artigo também é para ti, 
já que jogos não vão faltar. 

JOÃO PEDRO ESTANISLAU

Youtube como ferramenta de trabalho: nova profissão? 
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Muitos de nós, ao escolhermos um canal 
de videojogos, não vamos só ao jogo ao 
específico (claro, esta é a escolha 
p r i n c i p a l ) , m a s h á r a z õ e s p a r a 
escolhermos este youtuber em detrimento 
de outro. 

Antes de listar as “dicas”, lembra-te que o 
canal é teu, e deves perguntar-te antes o 
que queres efetivamente fazer. Tens de 
ser autêntico. Segredo número revelado! 

Passando às dicas: 

Em primeiro lugar, deves ter em atenção 
o formato que queres dar ao teu canal. 
Dás-lhe mais nas Let´s Plays ou és mais 
uma pessoa de Walkthroughs? Escolhe o 
teu formato e investe tudo o que tens. 

Depois, deves pensar sempre no fator 
novidade, ou seja, se queres que as 
pessoas voltem ao teu canal, deves 
procurar trazer conteúdo novo, algo 
aliciante. De seguida, procura investir na 
tua personalidade, lembra-te que somos 
todos diferentes à nossa maneira. Pensa 
na forma como gostavas de apresentar o 
vídeo, por exemplo. Quase todos os 
youtubers têm sucesso porque dão um 
toque pessoal ao canal. 

Gostas de dar opinião sobre videojogos? 
Porque não fazeres um vídeo onde 
apresentas a tua própria visão do jogo e 
a expões à tua audiência, pedindo a sua 
opinião? Assim, ajudas à criação de um 
ambiente de conversa, onde todos são 
livres para dialogar. 

É também importante que tenhas atenção 
ao que está in, trendy, no momento. 
Procura saber qual é o jogo que está na 
voga. Por exemplo, o Outlast 2 saiu no 
dia 25 de Abril deste ano, e praticamente 
todos os youtubers de jogos fizeram 
vídeos sobre esse jogo. 

É importante também que faças um 
cronograma, não só para te organizares 
mas também para dares a conhecer à tua 
audiência quando é que deve esperar 
vídeos. É importante que não os deixes 
especados à espera, porque depressa 
procuram conteúdo noutro canal. Se por 
alguma razão, tiveres um impedimento e 
fiques sem publicar, faz um vídeo a 
explicar o porquê aos teus subscritores. 

És daquelas pessoas que acha piada aos 
vlogs? Então, porque não aproveitares e 
contares à tua audiência um pouco da 
tua história, para te dares a conhecer 
melhor aos outros? 

Gostas de jogar ao vivo? Então aproveita 
e faz uma live stream e envolve mais os 
teus subscritores. 

Tenta também criares uma relação de 
amizade online com os teus subscritores. 
O PewDiePie faz isso muito bem, 
apelidando a sua audiência de “bros”. A 
youtuber escocesa Suzy Lu chama aos 
seus fãs de “kupos”. Procura fazer com 
que os teus fãs principais se sintam 
especiais, aqueles que estão contigo há 
mais tempo nesta jornada.  

Aposta nos Social Media. Esta é uma das 
características a ter mais em conta. 
Lembra-te que os teus fãs, não estão 
apenas no Youtube. Estão no Twitter, 
Facebook, Instagram. Procura publicar o 
teu conteúdo em várias redes sociais e 
assim consegues chegar a mais pessoas. 

As estatísticas também são importantes. 
Com certeza, já reparaste que há vídeos 
do mesmo canal com mais e menos 
visualizações. Procura tentar perceber 
porquê. Uma ferramenta excelente para 
este efeito é o Google Analytics.

O que está por detrás de um canal de sucesso?







CÍNTIA PACHECO E JANICE RAPOSO 

Ainda dás desculpas para não ir ao ginásio? 
Dizer que “não há dinheiro” ou alegar a “falta 
de vontade de sair de casa” já não “pega”. 
Mais do que estar na moda, manter a linha e 
adotar um estilo de vida saudável, tem-se 
vindo a tornar, cada vez, num hábito na vida 
das pessoas de todas as gerações , 
consequência da crescente consciencialização 
e maior acesso à informação. 

Na internet, encontramos diversas aplicações 
gratuitas ligadas ao fitness e à alimentação. 
Nas redes sociais, temos possibilidade de 
seguir profissionais e amantes do fitness que 
nos dão dicas para mantermos a linha.  

Atualmente são muitas as pessoas que 
divulgam treinos, receitas e inspiração de 
fitness ou bem-estar online. Estas pessoas 
pretendem, sobretudo, transmitir motivação. 
Umas são realmente personal trainers (pt), 
outras fazem-no por gosto e ainda há quem 
testemunhe a sua própria mudança e evolução 
no que toca ao à sua experiência de fitness, 
para emagrecer ou transformar o corpo. Em 
vários casos, partilham a típica foto do “antes 
e o depois”. Assim, hoje em dia, desculpas 
como “não gosto de ir ao ginásio”; “dá muito 
trabalho sair de casa”; “não tenho tempo” ou 
até mesmo “não apetece…” já não pegam. 
Porquê? Com todo leque de informação 
disponível online, podes fazer um treino 
completo e ajustado às tuas necessidades sem 
saíres de casa.  

Com ou sem formação na área do desporto/ 
fitness, os pt’s online procuram dar incentivo 
através dos seus conhecimentos sobre 
exercício físico, embora alguns refiram que o 
aparecimento de resultados também depende 
de cada corpo/ metabolismo e sobretudo da 
alimentação adotada, daí a expressão “abs 
are made in the kitchen”.

Get Fit sem sair do 
sofá? Experimenta! 
Queres fazer exercício sem gastar 
dinheiro e até mesmo sem sair de casa? 
Descobre alguns personal trainners e 
aplicações gratuitas que te podem 
ajudar.
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Os treinos podem ser feitos através da 
imitação dos pt’s que realizam os exercícios 
em vídeo ou simplesmente seguindo os 
planos de treino por estes sugeridos. No 
entanto, realizar treinos em casa, ainda que 
com as dicas virtuais dos pt’s online, pode ter 
repercussões ao nível da saúde se os 
exe rc íc io s não fo rem dev idamente 
executados, já para não falar da própria 
eficácia que pode ficar comprometida! 
Deve-se ter um cuidado acrescido. 

Existem ainda outras plataformas, como por 
exemplo o Spotify, que disponibilizam 
playlists específicas para acompanhar os 
treinos. Há também casos de instagrammers 
que já criaram as suas aplicações e que 
disponibilizam treinos. Da mesma forma, há 
diversas aplicações, como o MyFitnessPal 
que nos ajuda a controlar as calorias que 
ingerimos diariamente, o Nike + Training 
club, que disponibiliza treinos desenvolvidos 
pelos principais treinadores da Nike, o 
Runnkepeer que através do GPS, permite 
controlar as tuas caminhadas, corridas, 
passeios de bicicleta, ou até mesmo 
escaladas, entre outras.

No mundo:  

‣ @Kayla_Itsines tem 25 anos e vários 
livros publicados como The Bikini Body e 
28-Day Healthy Eating & Lifestyle Guide; 

‣ @TammyHembrow é australiana, tem 23 
anos, é dois filhos e é casada com o seu 
personal trainer, acabando ela própria por 
inspirar pessoas de todo o mundo); 

‣ Cassey Ho no @blogilates  (com 30 anos 
ganhou Shorty Award: Fitness Social); 

‣ A @GabrielaPugliesi (brasileira que 
mostra a sua evolução e como também 
ela já lutou com a pressão do peso); 

‣ @Lexiesfitlife mostra os seus exercícios 
na sua instastory e já tem um filho. 

Em Portugal:  

‣ A @Patricia_Coriel abdicou da 
advocacia e tirou um curso 
relacionado com o fitness, 
blogger da Women’s Health 
Portugal, 32 anos, e uma filha; 

‣ A @CatiaMorgado é uma 
dentista com 30 anos que 
partilha receitas, alguns treinos 
e sobretudo pretende motivar; 

‣ Miss Fit @missfit.insta; 

‣ Nádia.insta @nadia.insta; 

‣ @CarolinaGomesDaSilva; 

‣ @DicasDoSalgueiro. 

OS MAIORES PT’S 
ONLINE DO MOMENTO 

Foi o fenómeno dos youtubers, que 
começou por atrair em simultâneo 
pt’s que então se instalaram nesta 
p l a t a f o r m a . O Fa c e b o o k e o 
Instagram são também agora o palco 
de ação dos pt’s. 



DICAS DA VERÓNICA 
Alimentação 

‣ Comer 5 vezes por dia; 

‣ Evitar fritos e todos os alimentos que 
tenham muitas gorduras; 

‣ Dar prioridade aos legumes crus; 

‣ Comer fruta; 

‣ Beber água em vez de refrigerantes, sumos 
e até mesmo ice tea; 

Perda de peso 

‣ Treino aeróbio (que envolva grandes grupos 
musculares), treino de força e flexibilidade, 
durante 5 dias por semana para potenciar o 
dispêndio energético.  

Aumentar a massa muscular 

‣ Treino de força (8 a 12 repetições) 
acompanhado de uma alimentação e 
descanso adequados, pois sem o descanso 
necessário, o músculo não consegue 
crescer.

Mas nem todos já atingiram a “hall of 
fame” das redes sociais. Verónica Pires, 
uma pt que iniciou a carreira (sobretudo 
online) nesta área há pouco mais de 1 
ano, afirma ter começado porque juntou 
o “útil ao agradável” ao conjugar aquilo 
que tanto gosta de fazer – o exercício 
físico e a possibilidade de “trazer algum 
sustento para casa”. Verónica revelou 
ainda à Onticket que gosta da sensação 
de poder contribuir diretamente para o 
bem-estar dos outros, através dos 
treinos. 

Muito importante: foco, perseverança e 
disciplina, porque “tudo é considerado 

impossível até acontecer”!



Success isn't always about 
greatness. It's about consistency. 
Consistent hard work leads to 
success. Greatness will come. 

Dwayne Johnson



Para além do trabalho, a vida 
Andreia Neves dos Santos, enfermeira, abdicou da sua profissão pelo filho Salvador, de 5 
anos, que possui Transtorno do Espectro Autista e necessita de um acompanhamento 
específico. Andreia é uma “super-mãe” que, de há dois anos para cá, utiliza “tempo útil e de 
qualidade” com os filhos e dedica-se a projetos ligados ao autismo. Criou o grupo no 
Facebook “Mães e Pais mais Que Especiais”, que atualmente conta com mais de 700 
membros, e é uma das fundadoras da instituição Inovar Autismo, fundada no passado dia 
22 de abril. 

RITA ROGADO E PEDRO COSTA

OnTicket (OT): Boa noite Andreia. Sabemos 
que tiraste o curso de enfermeira e estiveste 
alguns anos no mercado de trabalho. Como 
descreves essa experiência? 
Andreia Neves dos Santos (ANS): A experiência 
começou de uma forma muito positiva. Quando 
acabei o curso comecei logo a trabalhar no 
Hospital Egas Moniz, onde fiquei durante cerca 
de 3 anos. Depois de uma fusão com o Centro 
Hospitalar de Lisboa Ocidental, passei para o 
C e n t r o H o s p i t a l a r S ã o 
Francisco Xavier, desde 2009 
até agora.  

Simultaneamente, ia tendo 
alguns trabalhos extra na 
Saúde 24 e no Hospital José 
de Almeida, em Carcavelos. 
Foi um percurso de grande 
aprendizagem. 

Há 5 anos fiquei grávida do 
meu primeiro filho, o Salvador, 
e aí é que as coisas se complicaram. Comecei a 
perceber que ele era uma criança diferente das 
outras. Adoecia com muita facilidade e eu tinha 
de faltar constantemente ao trabalho, o que se 
tornou muito complicado de gerir. Enquanto 
enfermeira não tinha o direito de prejudicar o 
trabalho ou a saúde dos outros. 

OT: Ser enfermeira sempre foi a tua 
profissão de sonho? 
ANS: Sim… Quer dizer (risos), não, não foi. 
Sonhava ser médica e estudei para isso, mas 
falhei por muito pouco. Acabei por entrar em 
enfermagem, no 2.º semestre. Não entrei 
naquilo que queria e na altura que queria. Foi 
um drama. Mas depois o meu percurso foi 
brilhante, acabei com uma boa média. Ouro 
sobre azul foi começar a trabalhar uma semana 

depois de me ter licenciado. 

OT: Como disseste, a tua 
vida deu uma volta de 180 
g r a u s . P o r q u e é q u e 
deixaste de trabalhar? 
ANS: A fase em que o 
S a l v a d o r a d o e c i a 
frequentemente foi muito 
penosa. O ter de comunicar 
que tinha de ficar em casa a 

cuidar do meu filho foi uma das 
maiores razões para a tomada dessa decisão. 
Quando o Salvador entrou para o colégio, 
chegámos à conclusão que ele tinha um grande 
desfasamento para com os colegas. Após duas 
consultas, o médico confirmou-nos que ele tinha 
o Transtorno do Espectro Autista e que havia 
muita coisa a fazer. Depois deste diagnóstico, a 
logística estava a ser muito complicada.

“O meu papel de mãe está a ser tão 
intensivo e gratificante que não me 
consigo ver a regressar ao trabalho” 

// 

“Consciencializei-me que não 
estava a ser boa enfermeira nem 

boa mãe”
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OT: Não querendo entrar em detalhes 
como resolveu as questões financeiras 
associadas a esta decisão? 
ANS: Há uma licença que me permite dar um 
apoio na retaguarda ao Salvador, o Subsídio 
para Assistência a Filho com Deficiência ou 
Doença Crónica. Informei-me sobre todos os 
direitos que tinha e consciencializei-me que 
não estava a ser boa enfermeira nem boa 
mãe. Fiquei associada à Segurança Social e 
são eles que pagam 65% do meu vencimento. 

OT: Não estares a trabalhar provoca 
algum tipo de solidão ou ausência de 
rotina?  
ANS: Neste momento, e já estou em casa há 
2 anos, ainda não consegui sentir falta da 
rotina hospitalar, que querem que seja cada 
vez mais informatizada. Sinto falta das 
pessoas que eu gostava, que sempre me 
apoiaram e perceberam o problema do 
Salvador. Sinto - extremamente falta - do 
contacto com o doente, da nossa ligação, da 
empatia que criamos. No entanto, o meu 
papel de mãe está a ser tão intensivo e 
gratificante que não me consigo ver a 
regressar ao trabalho. 

OT: Qual é, para ti, a maior vantagem de 
não trabalhar? 
ANS: Foi, e continua a ser, a descoberta 
daquilo que eu não conhecia em mim, que 
era a vontade de ser mãe. Até ser mãe nunca 
pensei em ter uma família numerosa. Hoje em 
dia se pudesse não voltaria a trabalhar... 

A grande vantagem é o tempo útil e de 
qualidade que eu consigo passar com os 
meus filhos, reforçando tudo o que eles 
aprendem na escola. A minha ligação com 
eles é gigante porque estou sempre 
disponível. 

OT: Como ocupas os teus tempos livres? 
ANS: Neste momento sou mãe em tempo 
inteiro, sou quase uma doméstica (risos). 
Quando se tem três crianças, e uma delas 
necessita de cuidados específicos, temos de 
ter alguma entrega e tempo disponível. 
Precisamos de fazer as coisas com calma 
com o Salvador.  

OT: Fala-nos um pouco mais sobre o 
trabalho que tens na associação e de que 
maneira é que compensou deixares a tua 
profissão? 
ANS: Eu sentia falta de apoio e de ligação 
com outros pais para refletir e falar sobre a 
perturbação do meu filho. Tinha curiosidade 
em falar com pais mais velhos para saber 
como seria o futuro do Salvador. Foi dessa 
vontade e necessidade que criei um grupo no 
Facebook “Mães e Pais Mais Que Especiais”. 
Tem atualmente setecentos e tal membros. Lá 
trocamos artigos científicos, notícias, 
partilhas pessoais, opiniões. E isso é muito 
gratificante. 

Para além do grupo, fundei a associação 
Inovar Autismo com conhecidos. Sou vogal da 
Direção. Esta associação surgiu de ideias, a 
nosso entender inovadoras. Pretendemos 
encontrar uma comunidade de pertença dos 
jovens adultos com autismo e procurar 
atividades nas câmaras municipais e juntas 
de freguesias. O nosso interesse é ter os 
terapeutas a trabalhar com os jovens autistas 
em contextos de normalidade, com outros 
miúdos que não tenham problemas nenhuns.



No entanto, Fernando Mendes destaca o 
Coworklisboa de todos os outros: “o que 
fazemos de diferente em relação a outro 
espaço de coworking na cidade, e até no 
mundo, é que há aqui um certo sentimento de 
comunidade, mas é uma coisa estranha, 
porque cada um atua até onde quer”. 

Este espaço comum de trabalho diferencia-se 
de muitos outros por não ter contornos 
absolutamente comerciais. Existem todos os 
aspetos legais de negócio e faturação, no 
entanto quando algum freelancer não tiver 
mais possibilidades económicas para ali estar, 
Fernando Mendes afirma que “ninguém sai por 
causa disso. Ficam ou permutamos uma série 
de coisas”. É o caso de Bruno, um freelancer 
que trabalha no Coworklisboa: “o Bruno, que 
está ali sentado, não tem qualquer custo por 
estar cá. Ele já é um tipo nómada que nem 
sequer exige uma mesa. Ele prefere estar 
sentado nos sofás com o portátil no colo. O 
simples facto de ele eleger aquele espaço e 
estar sempre sentado a l i à entrada 
transforma-o quase numa pessoa do staff, do 
ponto de vista da segurança”, salienta 
Fernando Mendes. Todo este informalismo, 
aliado ao trabalho de freelancer, foi o principal 
mote para a abertura do Coworklisboa.

C o w o r k l i s b o a  
um novo sentido de 

comunidade

DIOGO MILHO 

“Esta ideia de comunidade, mas de uma forma 
muito particular, onde cada um é livre de ser 
ou pertencer ou não a essa ideia de 
comunidade”, é assim que Fernando Mendes 
caracteriza o Coworklisboa. O fundador deste 
espaço, criado para nómadas digitais e 
trabalhadores remotos, esteve à conversa com 
a OnTicket e falou-nos sobre esta forma de 
trabalho cada vez mais procurada. Foi no 
próprio Coworklisboa, no LxFactory, em 
Lisboa, que Fernando Mendes nos recebeu, 
esclarecendo que se ele próprio fosse um 
conceito, seria o Coworklisboa. 

Na cidade de Lisboa encontram-se diversos 
espaços de coworking, disponibilizando todo o 
tipo de recursos e serviços necessários para 
que cada pessoa possa trabalhar  de forma 
independente.
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O fundador do espaço procurou inaugurar 
um local de trabalho sem regras, onde “uma 
pessoa que entra hoje pode dizer que se vai 
embora no dia seguinte”. Para além disso, a 
pluralidade de freelancers no Coworklisboa é 
também uma prova desta forma de trabalho 
livre de preceitos e cânones. Fernando 
Mendes afirma que o que lhe dá mais gozo no 
Coworklisboa é “saber que constrói esta 
espécie de comunidade” com pessoas que 
não têm sentimento de pertença a nenhuma 
comunidade e isso, afirma, “é mais importante 
do que as que são mais ativas, são a prova 
viva da coisa”. 

No open space inserido no quarto andar de 
um prédio na rua Rodrigues Faria, no 
LxFactory, existem cerca de 90 a 100 pessoas 
inscr i tas . No entanto, o número de 
freelancers a trabalhar é sempre incerto, 
associado à ideia de liberdade no espaço 
profissional. A sala conta com 70 postos de 
trabalho e, de momento, não existem vagas. 
Desde a abertura do Coworklisboa a taxa de 
ocupação está sempre acima dos 70%. Este 
número é explicado pelo aumento de pessoas 
a trabalhar em regime de freelancer. 

Fernando Mendes, que também passou 
grande parte da sua vida a trabalhar por sua 
conta, afirma que “as pessoas são cada vez 
mais freelancer. Mesmo que tenham uma 
ligação com uma empresa, a empresa diz que 
o indivíduo não é bem da empresa. 

Paga-lhe, mas só precisa de lá ir uma vez por 
semana ou envia-lhe o trabalho por email. 
Não tem contrato, está a recibos verdes, ou 
mesmo que tenha contrato é um contrato 
muito flexível ou frágil. Isto não vai parar. 
Este contingente de freelancers e de flexíveis 
não vai parar, é uma coisa que tem um 
crescimento exponencial”. 

Espaços como o Coworklisboa são locais que, 
ao longo do tempo, vão começar a ser mais 
procurados, uma vez que a ideia de emprego 
está a mudar radicalmente. Tal como afirma 
Fernando Mendes, a ideia de coliving, de 
“saber que se pode trabalhar em qualquer 
sítio, sabendo que o trabalho não vai dar o 
dinheiro que os pais ganhavam com os 
empregos deles”, é suportada pelo mote “o 
pouco dinheiro que vou ter é para viver”. 

Contactos e localização Coworklisboa: 
Rua Rodrigues Faria 103 

LxFactory - Edifício I - 4º Andar 
1300-501 Lisboa, Portugal 

Email: info@coworklisboa.pt 
Telefone: 216 066 960



O fundador do Coworklisboa caracteriza 
esta geração contemporânea como a 
geração que “quer dinheiro para viajar, para 
andar com amigos, para trabalhar em coisas 
que dão gozo. Se pagam pouco então pelo 
menos faço coisas que me dão gozo ou que 
são socialmente empenhadas. Vou ganhar 
pouco dinheiro? Tudo bem, mas vou ajudar a 
mudar o mundo? É isso que eu vou fazer”. 
Fernando Mendes realça os millennials como 
uma geração que “tem recursos, sabem usar 
ferramentas digitais, são muito flexíveis, 
desmaterializaram completamente a ideia, 
até geograficamente, de trabalho, em 
qualquer ponto do globo, e dão preferência 
a um modo de vida mais consciente, mais 
alinhado com o planeta”. 

O Coworklisboa é um somatório de tudo o 
que é contemporâneo. É um espaço onde 
freelancers podem trabalhar como querem: 
sem horários definidos, sem tarefas pré-
estabelecidas, sem exigências de quem 
trabalha consigo. Acima de tudo é um 
espaço onde cada pessoa trabalha como 
deseja, de modo a que acaba por ter uma 
responsabilidade muito mais elevada sobre si 
própria e sobre trabalho que desenvolve. 
Este ambiente de ecossistema criativo está 
disponível para receber freelancers 
(profissionais que procuram trabalhar em 
total liberdade), nómadas (para quem está 
apenas de passagem pela cidade de Lisboa) 
e empresas (startups que procuram um 
pequeno espaço para trabalhar em equipa).

O Coworklisboa apresenta seis alternativas de trabalho: 

‣ Mesa Flex: “podes vir todos os dias e usar uma mesa à tua escolha. Só precisas de um portátil ou um 
tablet” – 12€/dia; 40€/semana; 100€/mês; 

‣ Mesa Fixa M: “uma mesa de trabalho fixa para quem não usa grandes sistemas desktop. Acesso à 
Internet por cabo e serviço de impressão incluídos – 150€; 

‣ Mesa Fixa L: “precisas de mais espaço porque tens um daqueles monitores XL. Tens acesso a todos os 
serviços disponíveis e podes instalar todo o teu setup – 180€; 

‣ Nómada: “usas apenas um smartphone ou um notebook e tens acesso total à nossa zona lounge” – 
50€; 

‣ Mesas DUO: “uma mesa, dois coworkers!” – 250€; 

‣ WorkRoom: “um espaço para formação, eventos, apresentação de um projecto, uma talk ou o que bem 
quiseres” – 20€/hora; 160€/dia; 450€/3 dias; 720€/semana. 

Mais informações em 
www.coworklisboa.pt

http://www.coworklisboa.pt
http://www.coworklisboa.pt




1  >  L i n h a  d ’Á g u a  
Para quem gosta de ar livre e de trabalhar rodeado de espaços verdes, este espaço no cimo 
do Parque Eduardo VII é a opção certa. A paisagem é, de todos os cafés que escolhemos, a 
melhor. O seu principal inconveniente é o vento e não ter serviço de esplanada, o que obriga 
a que se interrompa o trabalho, cada vez que se deseja tomar algo. Se és daqueles que não 
precisa de uma forte ligação à Internet e dá primazia à luminosidade e ao ar livre, o Linha 
d’Água e a sua esplanada verdejante é a escolha certa. 
Jardim Amália Rodrigues, Marquês da Fronteira, Parque Eduardo VII. 
Como chegar: Linha amarela ou azul: Marquês de Pombal 
Linha vermelha ou azul: São Sebastião 

2  >  S ta r b u c k s ,  P r a ç a  d e  E s p a n h a  
Este clássico dos cafés para trabalhar está em cada canto lisboeta, mas decidimos eleger o 
Starbucks da Praça de Espanha (no El Corte Inglês) como o melhor, por ser o menos 
movimentado, ainda que por vezes seja grande a fila de espera por uma mesa. Apesar do 
preço do café, o ambiente é despretensioso, a música de fundo é relaxante e o wi-fi 
garantido, desde que consuma qualquer coisa - o que não é tarefa difícil. Se não te importas 
de pagar um bocado mais em troca de um conforto incomparável, opta por este Starbucks. 
El Corte Inglés, Avenida António Augusto Aguiar, 31, Praça de Espanha 
Como chegar: Linha vermelha ou azul: São Sebastião  

3  >  C h o u p a n a  C a f f e  
Este é já um dos espaços emblemáticos no Saldanha, 
pelo que é habitual ter fila de espera. Conhecido pelos 
seus brunches ao fim de semana, o Choupana Caffe é 
um espaço agradável e convidativo ao trabalho. A 
iluminação é o ponto forte deste espaço, uma vez que é 
rodeado por janelas de grandes dimensões. Tem uma 
esplanada recatada e silenciosa, que convida a longas 
tardes de estudo, nos dias mais quentes. Se pretendes 
passar largas horas a trabalhar, opta pelo Choupana 
Caffe, a sua variada carta e forte ligação wi-fi  são o 
nosso destaque. 
Avenida da República, 25A, Saldanha 
Como chegar: Linha amarela ou vermelha: Saldanha

Os cinco melhores cafés 
para se trabalhar na cidade 

É daqueles que não se consegue concentrar no 
conforto do lar? Ou está cansado de trabalhar 
sempre fechado em casa ou em bibliotecas? Após 
uma busca incessante e criteriosa avaliação, sigam 
as cinco sugestões que temos para ti dos melhores 
sítios na cidade para trabalhos e estudo produtivos. 

PATRÍCIA VIANA E CATARINA VAIA

@Linha d’Água

@Choupana Caffe



 

Como vês, já não há desculpas para trabalhar sempre na monotonia de espaços de estudo ou 
fechado em casa. Sai à rua com o tu material de trabalho e experimenta as nossas sugestões de 
melhores cafés. Depois disso, vais ver que o tu trabalho nunca será tão eficiente como num 
destes espaços. 

4  >  F á b r i c a  d o s  S a b o r e s  
Este café é conhecido pelos seus famosos 
crepes de nutella e fruta. Tem vindo a ser 
eleito pelos estudantes como um dos melhores 
sítios para tardes de estudo ou trabalhos de 
grupo. Não tem música de fundo, para aqueles 
que não conseguem trabalhar com sons 
ambiente e é garantido que há sempre mesa 
livre, tendo em conta a amplitude do espaço. 
Se necessitas de um forte sinal de Wi-Fi e 
aprecias um espaço cheio de luz, escolhe a 
Fábrica dos Sabores. 
Avenida Defensores de Chaves, 55, Saldanha 
Como chegar: Linha amarela ou vermelha: 
Saldanha 

5  >  P i c o a s  P l a z a  
Um oásis de tranquilidade no meio de um centro comercial. Sim, é possível, no Picoas Plaza. 
Esta esplanada leva o prémio de sítio mais tranquilo na cidade para se trabalhar. É composto 
por uma enorme e solarenga esplanada central, rodeada por cafés, que convida a intensas 
manhãs e tardes de trabalho, bem longe da azáfama citadina. Nesta esplanada podem 
encontrar-se várias tomadas disponibilizadas para os clientes, para carregar portáteis e 
telemóveis. Se aquilo que mais te interessa é o sossego e ausência de ruídos, o Picoas Plaza é o 
sítio indicado para dias de concentração. 
Rua Tomás Ribeiro, 65, Picoas  
Como chegar: Linha amarela: Picoas

L i n h a  
d ' Á g u a

C h o u pa n a  
C a f f e

S ta r b u c ks
Fá b r i c a  d o s  

S a b o r e s
P i c o a s  
P l a z a

Sinal Wi-fi
Fraco 
4/10

Alto 
9/10

Alto 
9/10

Médio 
6/10

Médio 
7/10

Ruído
Alto 
8/10

Médio 
5/10

Alto 
8/10

Baixo 
3/10

Baixo 
1/10

Luminosidade
Alta 

9/10
Alta 
8/10

Média 
6/10

Alta 
8/10

Média 
7/10

Confortabilidade
Baixa 
4/10

Alta 
8/10 

Alta 
9/10

Alta 
8/10

Média 
7/10

Custo de um café 
e fatia de bolo

Médio 
3,20€

Médio 
3,25€

Alto 
4,20€

Médio 
3,30€

Baixo 
2€

@Fábrica dos Sabores
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RITA ROGADO 

O começo de um dia normal em que se anda 
de transportes públicos pode ser um teste de 
resistência à paciência. O painel que, por 
norma, indica o horário do próximo barco, 
desta vez indica “lotação esgotada”. Uma 
enchente de pessoas empurram-se, discutem, 
protestam porque vão chegar atrasadas ao 
trabalho e esperam, do lado de fora dos 
torniquetes, pelos próximos barcos. 

Nos dias 26 e 27 de abril, o grupo Transtejo, 
empresa responsável pelas travessias de 
barco entre o Barreiro e Lisboa, fez greve, 
duas semanas depois de dois plenários que 
afetaram os milhares de pessoas que usam 
os barcos da empresa como meio de 
transporte para chegar a Lisboa. 

“Prejudicados sempre que há greves”, 
Melissa, Ana Sofia, Henrique e Mariana, 
estudantes universitários, e Maria, 
contabilista, contam-nos de que forma são 
impedidos de trabalhar devido ao mau 
funcionamento dos transportes. Já Gisela 

fala-nos dos problemas da 
Carris. 

Melissa Ferreira, estudante de Direito, foi 
obrigada a sair mais cedo da faculdade, que 
se traduz em faltas a algumas aulas, porque 
se saísse à hora prevista não tinha forma de 
voltar para casa. No segundo dia de greve 
não conseguiu ir à faculdade. Mariana 
Dimas, estudante de Medicina Dentária, 
optou por ir no comboio da Fertagus, com 
preços mais elevados que a Transtejo e cujo 
seu passe não cobre. “Estive meia hora na 
fila para comprar o bilhete do comboio, 
cheguei quase meia hora atrasada à aula”, 
confessou Mariana. 

Maria Sousa, de 49 anos, há mais de 20 anos 
que apanha o barco das 8h40 no Barreiro 
para ir trabalhar. No entanto, no dia das 
greves em que as alternativas se resumem a 
esperar no terminal fluvial, apanhar o 
comboio muito mais caro e que fica a cerca 
de 20 minutos de carro do Barreiro, ou ir de 
carro para Lisboa – e ter a sorte de não estar 
horas nas filas de trânsito – ou, ainda, 
apanhar boleia, Maria opta por boleia. 
Acorda às 5h para conseguir ir de boleia com 
o marido para Lisboa. Chega três horas mais 
cedo ao trabalho e, para voltar, é obrigada a 
sair bem mais tarde porque os primeiros 
barcos à noite circulam a partir das 21h, “com 
sorte”.

“A minha relação com os transportes de Lisboa 
resume-se numa só palavra: frustração”
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Já Ana Sofia, estudante na 
Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas conta-nos que as 
greves “afetam 
constantemente” os habitantes 
do Barreiro que estão a 
estudar ou a trabalhar em 
Lisboa: “por vezes ficamos com 
a fama de “os que chegam 
atrasados” ou “baldas” e 
enquanto estudantes receamos 
que os professores nos achem 
alunos irresponsáveis por 
chegarmos com atrasos 
enormes nestes dias”. 

Henrique Galado, estudante de 
Gestão, conta que este ano-
letivo já foi afetado por outras 
greves, em que teve de se 
deslocar de carro para Lisboa, 
ou seja, para além do passe 
que está a pagar, teve de 
pagar gasolina e portagens, 
para conseguir ir à faculdade, 
a aulas “que não podia mesmo 
prescindir”.  

Por outro lado, Ana Sofia conta 
que nos comunicados indicam 
que as carreiras voltam à 
normalidade a partir de 
determinada hora, no entanto, 
a estudante universitária já 
esteve mais uma hora à espera 
para conseguir entrar num 
barco: “Centenas de 
barreirenses aguardavam por 
apanhar esse barco ficaram à 
mesma no terminal, já que o 
barco não suportaria todos ao 
mesmo tempo. Sem ver novos 
barcos a chegar e com um 
atraso enorme, decidi voltar 
para casa”. 

Em relação aos serviços da 
Transtejo, Henrique conta que 
até ao final de 2016 tinha uma 

boa rede de transportes, no 
entanto, desde o início deste 
ano, sente que o serviço 
“piorou imenso”, com redução 
de carreiras sem aviso prévio e 
justificação e fazendo alguns 
dos percursos com barcos de 
pior qualidade. Já Melissa e 
Mariana concordam que os 
horários e são o pior defeito 
dos barcos que fazem a ligação 
Barreiro-Lisboa. 

“O serviço deixa muito a 
desejar. As carreiras 
agendadas não são 
respeitadas em bastantes 
horários. Tornou-se hábito, por 
exemplo, não fazer a carreira 
das 9h10 e das 9h20 para fazer 
apenas uma, às 9h15, que dê 
pelas duas. Por vezes levam 
esta substituição ao limite e 
chegam a fazer uma carreira 
por três que estavam no 
horário. Já cheguei a ir em pé 
no barco porque não havia 
lugar para todos. Nesse dia, ia 
ao meu lado uma mãe com 
duas crianças. Ninguém lhe 
cedeu o lugar e foram em pé 
ao meu lado durante a viagem 
inteira”, contou Ana Sofia. 

Maria concorda com os 
estudantes. Apesar de em dias 
de greve contar com a 
vantagem de poder ir de carro 
com o marido a uma hora em 
que ainda não apanha trânsito, 
a contabilista confessa que o 
Metropolitano de Lisboa, que 
tem “demorado muito mais 
tempo que o normal desde há 
uns meses”, lhe dificulta a vida. 
“Para quem anda de 
transportes em Lisboa, um 
metro demorar 15 minutos a vir 
em vez de demorar 5, como 

noutros tempos, faz uma 
grande diferença”, disse.  

Já Gisela Gomes, 20 anos, 
refere que entre a sua casa em 
Benfica e a Ajuda, freguesia 
onde se localiza a sua 
faculdade, só passa um único 
autocarro, o 729, e, por isso, 
não tem outra alternativa para 
se deslocar até ao pólo 
universitário. “Os transportes 
em Lisboa nunca foram o 
serviço mais expedito, mas 
desde o verão passado que a 
viagem de autocarro que faço 
para a faculdade que 
demorava uns quinze minutos 
passou a exigir uma hora”, 
desabafa Gisela. E continua: 
“Autocarros que antes 
passavam a cada quinze 
minutos, triplicaram a espera e, 
quando finalmente aparecem, 
já estão tão cheios que 
desencorajam a entrada. Hoje, 
diria que a minha relação com 
os transportes de Lisboa 
resume-se numa só palavra: 
frustração”. 

Há uma coisa que os cinco 
passageiros dos transportes 
públicos têm em comum: a 
insatisfação. Numa altura em 
que se fala cada vez mais nas 
consequências negativas da 
deslocação no transporte 
individual, os transportes 
públicos estão a diminuir 
qualidade o que faz com que as 
pessoas sejam obrigadas a 
chegar atrasadas aos locais de 
trabalho ou, mesmo, a faltar. 
Circular em Lisboa, seja para 
passear ou trabalhar, nem 
sempre é fácil… 

Especialmente se não for a pé.



INÊS PAULOS 
O provérbio original afirma que “o trabalho 
enriquece, a preguiça empobrece”, mas 
quando o sucesso depende de recursos 
técnicos e financeiros independentes do 
trabalho que queremos desenvolver, é tempo 
de procurar ajuda. Entre outras soluções, uma 
incubadora de empresas pode ser solução. 
Uma incubadora de empresas é um espaço 
que oferece a pequenas empresas tudo o que 
elas precisam para crescerem, cumprirem os 
objetivos que têm delineados com o apoio 
necessário ao seu desenvolvimento. 

Este conceito é relativamente recente, pelo 
menos no interior do país, mas a aposta tem 
sido grande e as cidades de Castelo Branco, 
Idanha a Nova e Fundão, que não ficam muito 
longe umas das outras, já têm uma incubadora 
de empresas. 

Em Castelo Branco, o Centro de Empresas 
Inovadoras (CEI) conta com 20 empresas e 16 
projetos e, ao contrário das outras duas, é 
preciso enviar uma candidatura. O José 
Marques, da ScienceTrack, tem 
a sua empresa lá sediada e diz 
que para além do espaço, o CEI 
lhes oferece “uma pequena 
consultoria e um pequeno 
acompanhamento nos planos 
de negócios da empresa”. 
Explica que têm um tempo 
limitado para lá estar sediado, 
porque é necessário haver 
renovação de start-ups, mas 
durante esse tempo o apoio é 
constante, para que possam 
cumprir os objetivos que têm 
delineados. 

No entanto, as empresas não são “largadas” 
no mundo exterior sem qualquer apoio, o CEI 
oferece uma mediação na negociação das 
infraestruturas adaptadas às necessidades 
das mesmas, para usufruírem quando saírem. 
A incubadora organiza, também, eventos que 
permitem às start-ups divulgarem a sua ideias, 
estabelecerem contactos e aprenderem 
novas técnicas. Terminou dizendo que o “CEI 
foi essencial” para o crescimento e 
desenvolvimento da sua empresa.

A INCUBADORA ENRIQUECE, 
A PREGUIÇA EMPOBRECE
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Seguimos viagem para a Idanha a Nova, onde a 
Jeannette van der Bijl, a única colaboradora da 
sua própria empresa, a Quality Consult van der 
Bijl, nos explica que sentiu a necessidade de 
ter um local para trabalhar fora de casa, mas 
não podia ser num dos cafés da vila, porque a 
ligação à internet é essencial. O Centro 
Empresarial sé mais modesto que o do CEI, 
porque foi adaptado de instalações que a 

Câmara tinha disponíveis. Ainda assim, cada 
e m p re s a t e m u m e s c r i t ó r i o c o m a r 
condicionado e acesso a uma impressora 
industrial. 

Terminamos no Fundão, aqui, a incubadora 
começou no espaço modesto e com o 
aparecimento de cada vez mais interessados 
teve de fazer malas e mudar-se para o 
Mercado Municipal, que foi remodelado, 

modernizado e adaptado para que nada 
faltasse, mas mantendo o nome A Praça. E 
é nesse novo espaço que o Manuel Franco, 
da A2Z Adventures, tem a sua empresa. 
Procurava voltar para a Beira Interior e o 
convite da direção d’A Praça foi excelente 
nesse sentido. Apesar de todos os 
recursos que A Praça oferece, como o apoio 
administrativo, os únicos que interessam a 
esta empresa são as infraestruturas, como 
a garagem e a sala de reuniões, não 
esquecendo o óbvio escritório. 

E m p l e n o s é c u l o X X I , 
estamos a ficar sem razões 
para não seguirmos os 
n o s s o s s o n h o s m a i s 
empreendedores. Com uma 
boa pesquisa é possível 
e n c o n t r a r e s t a s 
incubadoras na nossa área 
de residência, uma vez que 
e s t ã o c a d a v e z m a i s 
espalhadas por Portugal.



CARLA NUNES 
Tanto acredita no papel que pôs a ideia 
em prática. Já passaram dois anos desde 
que João Santos, um estudante de 21 
a n o s d o c u r s o d e C i ê n c i a s d a 
Comunicação na Universidade da Beira 
Interior, criou um jornal em Belmonte, 
uma vila pertencente ao distrito de 
Castelo Branco. Surpresa das surpresas, 
é em papel! 

“A ideia para o jornal já é antiga. Surgiu 
quando ainda estava no secundário e 
assim que entrei na faculdade comecei a 
pensar melhor na ideia”, recorda João. 
Foi numa conversa de café com o 
presidente da Associação Desportiva de 
Belmonte que a ideia foi tomando forma 
e, até hoje, é essa mesma associação 
que apoia o projeto.  

Mas não foi apenas essa conversa que 
o r i g i n o u a c r i a ç ã o d o j o r n a l . 
“Começámos com um grupo de 30 
colegas e agora somos 15, todos 
estudantes, dos 18 aos 22 anos. Na 
altura, quando entrámos no primeiro ano 
da faculdade, sentimos que tínhamos 

muita teoria e pouca prática, pelo que 
também queríamos que os nossos 
colegas tivessem contacto com o mundo 
profissional”. E assim surge o jornal, a 9 
de Maio de 2015, numa inauguração 
com o auditório de Belmonte cheio. No 
entanto, foi preciso muita preparação. 
“Quando tive a ideia não tinha noção da 
quantidade de burocracia necessária 
para iniciar um projeto destes”, relembra 
João entre risos. “Foram oito meses só 
com burocracias com a ERC e outras 
entidades até inaugurarmos o jornal”.  

Inaugurado o Jornal de Belmonte, e 
passados dois anos de atividade, fica a 
pergunta: dadas as atuais circunstâncias, 
porquê criar um jornal impresso e não 
digital? João responde com um sorriso e 
muita naturalidade: “achámos bem 
continuar na mesma linha dos anteriores 
jornais de Belmonte, imprimindo o 
jornal. Para além disso, sempre fui 
adepto do jornalismo impresso e quero 
acreditar que este tipo de jornalismo não 
tem assim os dias tão contados como a 
maioria diz”. 

Num mundo digital, Belmonte apostou no papel 
Será que este tem os dias contados? Ele acha que n ã o
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Num outro aspeto, João Santos recorda 
ainda que a população mais envelhecida 
d e B e l m o n t e t e m u m a m a i o r 
aproximação ao papel. “Vai haver 
sempre um público para o papel. Talvez 
daqui a uns anos não seja o principal, 
mesmo hoje já não é, mas no jornalismo 
regional a tendência deverá manter-se. O 
online é efémero e o impresso é 
palpável, o leitor pode guardar o jornal“, 
hábito que João afirma ser comum na 
região, principalmente quando a pessoa 
em questão ou os seus familiares são 
noticiados.  

No entanto, a versão digital do jornal 
não é posta de parte e até já têm alguns 
planos. “Com a componente do site 
queremos chegar a outro tipo de público 
e o que temos atualmente é ainda muito 
arcaico. A ideia seria renovar o site para 
podermos inserir conteúdo diferente, até 
porque o digital é necessário, mas para 
nós funcionaria sempre como um 
complemento”, afirma o estudante.  

E o conteúdo é uma das grandes apostas 
do jornal, principalmente por ser mensal. 

João declara que trabalham “muito com 
reportagens e entrevistas, porque ao ser 
mensal não nos dá espaço para notícias 
mais imediatas. Tentamos diferenciarmo-
nos um pouco dos outros jornais ao 
entrevistarmos pessoas que não dão a 
cara tantas vezes e que tenham histórias 
com que as pessoas de Belmonte se 
possam identificar”. Recorda histórias 
como a do jovem de Belmonte que aos 
27 anos se tornou CEO de uma agência 
de publicidade, a da menina de nove 
anos que lançou um livro e ainda a do 
estudante que em 1992 embarcou rumo 
a Timor-Leste, para protestar contra o 
massacre no cemitério de Santa Cruz. 
São estas histórias (e tantas outras) que 
fazem João dizer com carinho que “o 
que torna o jornalismo local tão especial 
é a proximidade com as pessoas”. 

Atualmente o Jornal de Belmonte já 
realiza estágios curriculares através do 
IEFP e no futuro esperam poder tornar o 
jornal quinzenal. Já a nível pessoal, João 
vê-se a trabalhar na região, porque, tal 
como diz “não vejo isto como um 
hobbie”. 







SLACK e WUNDERLIST da Mariana 
A Mariana usa e recomenda vivamente estas apps. 
A Mariana trabalha na área do Marketing Digital e 
garante que estas aplicações são bastante úteis 
no seu dia-a-dia. Com a Slack e Wunderlist, a 
Mariana assegura que consegue “acompanhar o 
que os colegas estão a fazer” e que não se 
esquece de uma tarefa. Um outro ponto positivo 
destas apps é que permitem colocar prazos para 
cada tarefa e sinalizam o utilizador para que não 
se esqueça de as realizar.  
Ambas são gratuitas e estão disponíveis para 
Android e para iOS. 

As apps Google da Inês 

A Inês usa quase todas as apps Google, desde a 
do Gmail, a do calendário ou a Google Fotos uma 
vez que “permite-me ter tudo nos dispositivos que 
mais uso: smartphone e computador”. A Inês 
garante que graças a estas apps já conseguiu 
fazer um trabalho numa sala de espera, utilizando 
o smartphone. Atualmente, deixou de usar a 
agenda em papel e agora utiliza o calendário da 
Google para marcar a sua vida. O que gosta mais 
nesta aplicação é o facto de a notificar 
antecipadamente das tarefas que tem de realizar. 
Todas as apps são gratuitas e estão disponíveis 
para Android e para iOS. 

O Gestor de Páginas do Facebook do João 
O João gere várias páginas do Facebook e garante 
que a app desta rede social é perfeita para este 
efeito. Com esta aplicação, consegue responder 
às muitas mensagens que recebe dos seus 
seguidores e garante que facilita a publicação de 
fotos e vídeos. Quando lhe questionámos a 
principal vantagem em relação à aplicação geral 
do Facebook, o João respondeu que é a segurança 
de “saber que está a comentar e a publicar em 
nome da página e não em nome pessoal”. 
A app é gratuita e está disponível para Android e 
para iOS.

AS APPS QUE 
VÃO ORGANIZAR 

A TUA VIDA

Hoje em dia há várias as apps que permitem 
agendar reuniões, sinalizar aniversários e até gerir 
páginas e blogs. A ONTicket esteve à conversa com 
vários utilizadores destas aplicações e apresenta-
te aqui as melhores opções.
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A Evernote da Carina 
Conversámos com a Carina que é 
uma grande apaixonada da 
aplicação da Evernote. Desde que 
descarregou a aplicação, deixou de 
usar os papelinhos no frigorífico para 
a lembrar das festas da escola da 
filha. Garante que a grande 
vantagem “é a facilidade de tomar 
notas, seja em contexto profissional 
como pessoal”. Estas notas podem 
ser apontadas no smartphone e 
notificarem o utilizador no 
computador, desde que estejam 
devidamente sincronizados. 
A app é gratuita e está disponível para 
Android e para iOS. 

          

A Asana do Miguel 
O Miguel é um grande entusiasta 
desta aplicação. Conheceu-a 
quando começou o seu trabalho na 
área do digital e garante que esta é 
a app onde se consegue organizar 
bem como os “colegas e os patrões”. 
O Miguel já usou outras apps deste 
tipo, mas assegura que esta é a quem 
tem o “interface mais prático e 
intuitivo”. Quando lhe questionámos o 
melhor desta aplicação, a resposta 
foi rápida: “conseguir receber as 
tarefas que temos para fazer no 
email”. 
A app é gratuita e está disponível para 
Android e para iOS.



Mas o que é 
afinal esta 

nova 
tendência?

O YouTube tem impacto na 
tua vida? E na vida da tua 
família?  Sim, leste bem, na 
da tua família. 
O YouTube estendeu-se às 
famílias, mas não da 
maneira que pensas.  FamilyTube

Pôr vídeos da tua família na internet 
parece-te estranho ou até impensável? 
Para alguns youtubers é perfeitamente 
normal e constitui parte da rotina diária. 
Esta nova tendência que tem vindo a 
crescer na última década, leva o conceito 
de partilha a um nível diferente: da mais 
simples viagem de carro ao supermercado 
até ao nascimento de um bebé. Para estas 
famílias tudo pode ser filmado e é 
considerado entretenimento. E parece ser 
essa a chave para o sucesso dos vlogs 
familiares.  

O que começou apenas como sendo um 
pai a gravar os filhos e as suas aventuras 
diárias num vídeo caseiro, é agora uma 
verdadeira marca e um negócio de 
família. Os Shaytards, como se chama o 
seu canal no YouTube, são uma família 
aparentemente igual a tantas outras, 
excepto que não o são. Esta família, 
considerada pioneira nesta área, é a 
autêntica realeza do YouTube.  

Os vídeos começaram em 2008, são 
gravados e editados por eles próprios, 
têm duração inferior a 30 minutos e são a 
prova de que esta nova tendência veio 
para ficar. A verdade, é que esta família 
que cresceu em frente das câmaras, conta 

já com 4 milhões de subscritores e cerca 
de 2 mil vídeos carregados, o que 
combina num total de aproximadamente 2 
mil milhões de visualizações. 

Shay Carl e Colette Butler são os 
responsáveis por este sucesso e pais de 5 
filhos, duas raparigas e três rapazes com 
idades entre os 13 e os 3 anos, 
verdadeiras estrelas da internet. Os dois 
mais novos, Brock e Daxton, de 6 e 3 anos 
respectivamente, não conhecem outra 
realidade para além desta, tendo nascido 
já na era dos vlogs familiares. De facto, os 
seus nascimentos foram também filmados 
e colocados no canal da família, e já 
foram vistos aproximadamente 29 milhões 
de vezes. 



A par desta existem tantas outras famílias 
que abrem não só uma janela, como a 
porta de casa a milhões de utilizadores 
online. Sem designação própria para a 
distinguir, esta tendência acaba por 
ganhar o nome de cada uma destas 
famílias, uma vez que o espectador acaba 
por se sentir parte delas. Esta sensação 
de pertença pode ser traduzida pelo 
desejo genuíno de ter uma família feliz e 
é, a par com a curiosidade inata pela 
vida dos outros, a razão para a 
dimensão deste fenómeno. 

Em torno destas famílias cria-se uma 
espécie de família alargada, que vive as 
emoções desta à distância, não deixando 
por isso de as viver menos intensamente. 
No caso dos Bratayley, esta rede de 
apoio que conta com cerca de 4 milhões 
de pessoas, foi fundamental quando o seu 
filho mais velho, e estrela dos vlogs, Caleb 
de apenas 13 anos, faleceu subitamente. 
A família, que ainda hoje faz vídeos 

diários com o lema “celebrar a vida”, 
recebeu uma onde de apoio enorme, que 
garante ter sido fundamental para 
ultrapassar a morte do filho. 

A fami l iar idade dos conteúdos é 
apropriada para todas as idades e faz 
destes um programa ideal para famílias, 
sendo uma nova alternativa à televisão. 
O que torna estes vídeos únicos, é o facto 
de qualquer pessoa se poder identificar 
com eles, uma vez que são famílias reais a 
viver a sua vida sem qualquer guião. Esta 
espontaneidade torna-os apetecíveis e 
faz destas famílias uma tendência. 

CANAIS RECOMENDADOS 
RomanAtwoodVlogs > Com 12 milhões de subscritores esta 
família grava diariamente a sua vida e faz questão de o fazer 
com uma alegria contagiante, guiando-se pelo lema “Sorrir 
Mais”. 

Gardner Quad Squad > Esta família relata através dos seus 
vídeos como é a vida de pais de quadrigémeas de 2 anos, numa 
alucinante viagem que promete ser diferente de todas as 
outras. 

WhatsUpWoods e Caseylavere > Estes canais pertencem aos 
dois irmãos de Shay Carl (patriarca dos Shaytards), provando 
que o gene dos vlogs familiares está presente em toda a família. 

8 Passengers > Acompanha a vida de uma família de 8 em que a 
religião é a base de suporte fundamental.
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novas profissões novas profissões 

1. Youtubers 
Fazer vídeos de assuntos que gostas, 
publicá-los, ganhar likes e ainda obter 
dinheiro com isso? Onde me inscrevo? 

O pior ou, neste caso, melhor, é que 
apenas precisas de criatividade, um 
telemóvel de última geração e uma conta. 
O fenómeno das estrelas do canal Youtube 
movimenta milhões de euros em todo o 
mundo. Portugal não é exceção, com muitos 
criadores a terem centenas de milhares de 
seguidores. SirKazzio, Fer0m0nas, D4rkFrame, 
Wuant, Tubalatudo, DrM4ster, Mr Nikki, 
Balavala são os nomes de referência e vivem 
os setes juntos … numa moradia de luxo. 
Trabalham, divertem-se e ganham dinheiro 
como nunca. 

Curiosidade: Existe uma vertente do Youtube, 
com o nome de “Escola para youtubers”, 
onde são dadas dicas duas vezes por 
semana, para aprenderes a ser o melhor.

novas profissões
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. E as vontades 
hoje em dia passam  quase todas pelas redes sociais. Ganhar 
dinheiro através delas já não é uma moda, mas sim uma realidade 
social, uma nova forma de trabalho. 

CATARINA ALMEIDA
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2. Bloggers 
Gostas de escrever? Sobre o dia-dia, 
desporto, política ou mesmo só por 
piada? Se sim, isso agora pode pagar-te 
as contas. 

Dá trabalho mas não precisas de sair de 
casa para o fazer. Só precisas de talento 
para escrever sobre temas da atualidade, 
moda, cozinha ou lifestyle, máquina 
fotográfica e um computador. 

A t ravés de p la tafo rmas como o 
Wordpress ou o Tumblr, podes criar uma 
página de design apelativo e escrever, 
escrever, escrever sobre o que mais 
gostas. Com a evolução do blog e 
quantos mais leitores tiveres, podes 
começar a angariar anunciantes, vender 
produtos físicos ou mesmo os teus textos 
a interessados – infoprodutos. Ganhar 
dinheiro assim até dá gosto… 

3. Editor de vídeos para 
o Instagram – caso BBC 
A BBC News criou uma nova forma de 
jornalismo através do instagram. Instafax é 
o nome que lhe deram e consiste na 
pub l i cação de v ídeos no t i c i o sos 
legendados com cerca de 15 segundos. As 
notícias são curtas devido ao pouco tempo 
que as pessoas têm, hoje em dia, para ler 
notícias extensas, mas contêm toda a 
informação essencial ao leitor. Bem, neste 
caso, seguidor. 

O instafax é agora um conceito e o editor 
uma profissão. 



Lucrar com fotografias tiradas no 
dia-a-dia e publicá-las no 
Instagram? Sim,  também é 
possível. 

Assim como os bloggers e 
youtubers, os ‘instagrammers’ 
também ganham dinheiro ao 
publ icar fotografias. Basta 
juntares os fatores alcance e 
influência, juntamente com uns 
filtros giros nas tuas fotografias e 
publicá-las no instagram. 

No fundo, um ‘instagrammer’ é um 
influenciador. Ao construir uma 
reputação online que atinja um 
público significativo, começa a 
criar tendências, a formar ou 
alteram opiniões perante os seus 
seguidores e, claro, ganhar 
dinheiro. As tendências podem 
ficar tão na moda, que nem 
algumas marcas conseguem 
competir. Neste caso, criam-se 
p a r c e r i a s e , a t r a v é s d a 
publicação de fotos e vídeos 
patrocinados pela marca, pode-
se ganhar comissões sobre a 
venda dos produtos. 

Mas para além de um dinheirinho 

extra, pode-se ganhar produtos 
gratuitos. Algumas marcas em vez 
de comissões vão oferecer os seus 
produtos, em troca da publicidade 
dos mesmos. 

Outro nível de instagrammer é já 
quando marcas ou empresas te 
compram as fotografias, para uso 
próprio ou comercial. A Shoutcart, 
Fohr Card, Grapevine, indaHash e 
Crowd Tap são exemplos dessas 
marcas. 

Quantos seguidores são precisos? 

No instagram, a “classe” dos teus 
seguidores conta quase tanto 
como o seu número. É verdade que 
os principais instagrammers que 
faturam milhares de euros por post 
têm outros milhares de followers, 
mas pessoas com cerca de 1000 
seguidores também podem lucrar. 

Tudo depende da qualidade dos 
teus seguidores, a qual nicho de 
mercado pertencem (fitness, 
gastronomia saudável, moda, 
be leza , e tc . ) e se os teus 
seguidores não são ‘fakes’.

5. Gestor Redes Sociais 
Há cada vez mais empresas a investir nos social media. Tanto que em 
Portugal, mais de 18% do orçamento total das organizações públicas e 
privadas vai para tecnologias de informação e comunicação. A gestão e 
reputação da marca, assim como a interação com os clientes são a 
principal prioridade das empresas e as redes sociais têm sido a solução. 

Para isto, é preciso recrutar gestores de redes sociais e em Portugal a 
procura é muita. Mas o que precisas para ser um bom gestor de social 
media? Bem, para começar tens que ser criativo 24/7, estar atento ao 
que se passa na rede, manter um bom arquivo de ideias inovadoras, 
saber construir relacionamentos, quer seja com jornalistas, 
colaboradores, clientes ou concorrentes; ter boas fontes de informação e 
saber trabalhar em equipa. No fundo, ser uma mistura entre organizado e 
improvisador. 

Se achas que te encaixas neste perfil, começa a investir nesta área e se 
te serve de motivação, a recompensa não é pouca.

4. Instagrammer





RAFAEL BERNARDES E RICARDO BARRAS  

Para um jogador de futebol o jogo nunca foi 
apenas entre as quatro linhas. No contexto 
digital a exposição é maior e os atletas são 
aval iados por aqui lo que fazem, o 
representam para lá dos holofotes e da 
ribalta dos grandes estádios. A mediatização 
do desporto faz com que o público queira 
conhecer a pessoa que é o atleta, a 
personalidade para lá da máquina que vence 
e ganha milhões. A OnTicket esteve à 
c o n v e r s a c o m u m a a s s e s s o r a d e 
comunicação que trabalha na área do social 
media(*) , sobre a real idade destes 
profiss ionais. Tem nas suas mãos a 
responsabilidade de orientar a imagem de 
figuras públicas no maior estádio deste 
século: os sites de redes sociais. 

Desvendando um pouco das ações 
desenvolvidas pela agência, explicou-nos 
que o grande propósito passa por fazer a 
gestão da presença em sites de redes sociais 
de figuras públicas, no seu caso, de 
jogadores de futebol. O objetivo passa por 
fazer com que estes tenham a melhor 
comunicação possível com o público. 

“É preciso saber enquadrar o jogador e criar 
uma ‘boa imagem’, tendo em conta o 
momento na carreira, o tipo de jogador, a 
sua personalidade, o clube que representa, e 
se a própria comunicação está dentro dos 
parâmetros do clube”, afirmou. 

Considera-se assessora de comunicação, 
sublinhado que o seu dia a dia não 
corresponde a um típico horário das “9h às 
18h”, pois, segundo ela, este tipo de atividade 
necessita de estar em funcionamento 24 
horas por dia: “não há propriamente horários, 
as coisas acontecem. Muito do trabalho é 
feito na hora, não é um tipo de tarefa que 
possa ser programada. No caso dos 
jogadores de futebol, acabamos por estar 
condicionados pelos calendários dos jogos e 
dos treinos”. 

Em relação ao processo de gestão das redes 
sociais, partilhou com a OnTicket que, na sua 
agência, estão sempre em contacto direto 
com os jogadores. Inicialmente, é proposto 
um plano de comunicação ao atleta, que é 
adaptado ao seu estilo, à sua personalidade, 
assim como ao clube que representa. Tudo 
depende da pessoa e do tipo de jogador.

FORA DOS RELVADOS 
a imagem que vale mesmo 

mais que mil palavras
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“Há uns que são mais expressivos, outros mais 
faladores, uns mais egocêntricos, outros mais 
‘de equipa’ … É por vezes mais difícil gerir os 
próprios jogadores do que as suas redes 
sociais. A grande dificuldade passa por 
explicar que há coisas que não devem fazer”, 
declarou, logo acrescentando como exemplo 
que “se o Ronaldo perder um jogo não pode 
ir a uma festa, ou pelo menos não deve 
mencioná-lo ou postar online. As redes 
sociais fornecem exposição e muitas vezes 
as coisas que colocas vão contra as políticas 
do clube”. Não haverá por isso alguma faísca 
entre assessor e atleta em determinadas 
situações? “Isto é um trabalho de equipa, nós 
explicamos e eles compreendem. Desde que 
percebam que o que estás a fazer é o melhor 
para eles…”. 

Sobre a importância do social media no 
mundo do desporto, afirma que este é cada 
vez mais preponderante na carreira de um 
atleta profissional, até pela vertente do 
marketing:  

“Hoje em dia os jogadores de futebol não 
são apenas atletas, têm de ser modelos. As 
grandes marcas, como a Adidas ou a Nike, 
apostam tudo neles. Olhem para os exemplos 
do Ronaldo [Nike] e do Messi [Adidas].       
Os dois comportam-se de uma forma 
completamente distinta, apesar de ambos 
serem os expoentes máximos das marcas que 
representam. Todos os posts que vêm nas 
redes sociais são pensados, estruturados e 

lançados num dia previamente escolhido. As 
marcas têm em conta a forma como te 
vestes, como te apresentas com a namorada, 
se vais ou não casar… Penso que, a longo 
prazo, tudo vai ser escrutinado e pensado em 
função das marcas”. Contudo, garante-nos 
que os jogadores de futebol estão em 
vantagem relativamente a outros atletas, por 
estarem integrados em estruturas de grandes 
clubes: “como dizia o empresário Jorge 
Mendes, um jogador só tem que se 
preocupar em jogar futebol, tudo o resto é 
feito por outras pessoas. Uma coisa é 
partilhares algo no Facebook se tiveres 100 
ou 200 amigos. Outra bem diferente é se 
fores seguido por 100 milhões de pessoas, 
como é o caso do Ronaldo. Todos 
acompanham o que ele faz e por isso ele 
tem de ser aconselhado. O atleta tem de ter 
em conta que é uma marca. O Messi não 
deixa de ser o Messi se for a um 
supermercado”. 

Em Portugal, afirma, o melhor exemplo vem 
do guarda-redes do FC Porto, Iker Casillas: 
“interage muito com os fãs nas redes sociais. 
Mas não deixa de ser tudo pensado. A 
mulher dele [Sara Carbonero] não aparece 
em determinados locais e não identifica 
determinadas pessoas por ser uma alma 
caridosa. É uma forma de rentabilizar a 
marca e o jogador ganhar dinheiro”. 

(*) por questões profissionais o nome da 
entrevistada não é revelado.



SHIFTER.PT 
A Shifter é uma start-up portuguesa, na área da comunicação 
social, fundada em 2013 por dois jovens formados em jornalismo 
e marketing. Reunindo uma equipa dinâmica e flexível de 
criadores de conteúdo, este órgão digital de informação e 
opinião proporciona uma abordagem generalista nas mais 
diversas áreas como a tecnologia, ciência, música, cultura, 
política, design e arquitectura, saúde, ecologia, entre outros.  

O público-alvo é a geração millennial e os nativos digitais (18-34 
anos), pelo que os conteúdos divulgados possuem perspectivas 
singulares, inovadoras e estimulantes. Além do portal da web, a 
marca editorial alarga-se a outros canais como o Facebook, 
Twitter, Youtube e Instagram, assim poderás acompanhar a 
actualidade on time. 

Se quiseres saber quando será o próximo festival de música ou o 
último smartphone lançado, visita esta página e fica a par de 
todas as novidades! 

OBSERVADOR.PT 
O Observador é um jornal diário online que preza valores 
como a independência e a liberdade.  

As mensagens dos títulos explicam a sua história e o 
conteúdo permite-nos traçar uma linha cronológica sobre os 
últimos acontecimentos vividos. O design é sofisticado e as 
páginas bem produzidas, com conteúdos interactivos e 
dinâmicos.   

Se queres acompanhar e participar na evolução tecnológica 
da sociedade, visita este jornal e descobre um novo mundo 
à tua volta!

Nos últimos anos temos assistido ao desenvolvimento crescente de novas formas de 
comunicação. Aliado ao desenvolvimento tecnológico, os novos media, especialmente a 
imprensa digital, foram obrigados a migrar para o ciberespaço, sendo caracterizados pela 
bidimensionalidade e fluidez dos conteúdos informativos.  

Conhece já as algumas das opções para ficares a par da actualidade nacional e 
internacional e acompanhares este mundo em tão rápida mudança.

“apenas” online: o novo 
jornalismo na rede
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ECO.PT 
O O ECO é um jornal económico online lançado em Setembro de 
2016 e caracteriza-se pela sua inovadora plataforma 
tecnológica aliado a um jornalismo independente e próximo dos 
leitores. Os conteúdos são mais direccionados para empresários 
e gestores, mas não deixa de estar ao alcance dos mais curiosos 
e interessados em matérias do foro económico. 

Um posicionamento diferenciado, conteúdos interactivos, 
dinâmicos e altamente informativos são a garantia do sucesso 
desta marca digital, que aborda as mais variadas área, como: 
macroeconomia, tecnologias, mercados financeiros, segurança 
social, empreendorismo e lifestyle. 

Por isso, se és estudante e estás a caminho do mercado de 
trabalho ou queres abrir o teu próprio negócio, vais querer 
visitar esta plataforma. Aproveita para te inspirares e planeares 
os teus sonhos! 

DELAS.PT 
As mulheres têm cada vez mais poder e influência na sociedade, 
e são as maiores consumidoras de informação, principalmente 
online. Dia 28 de Janeiro de 2016 nasceu Delas (e de mais 
ninguém), a nova marca digital feminina da Global Media Group. 

É uma publicação online de amplo espectro, com conteúdos que 
interessam, sobretudo, às mulheres.  

De maneira interessante e divertida, a revista procura reunir 
uma grande variedade de temas, opiniões e reflexões em torno 
do universo feminino, dando atenção privilegiada aos 
acontecimentos que afectam as suas vidas e às questões de 
igualdade de género como parte essencial dos direitos humanos.  

Delas é também uma ajuda essencial ao dia-a-dia da 
mulher, com um guia prático, útil e sempre com muita 
imaginação. E tem essa preocupação reflectida na grande 
variedade de temas abordados: moda, beleza, decoração, 
bem-estar, família, sexo e relacionamentos, entre outros. 

Tudo aquilo que queres e precisas está nesta página. 
Aproveita e descobre as novas novidades! 

Porque o mundo, como todos sabemos, é delas! 



Conhece agora o top 6 de comediantes youtubers nacionais 
da OnTicket, que te vão fazer chorar, de tanto rir: 

1 .  C a r l o s  C o u t i n h o  V i l h e n a  
Deu-se a conhecer como integrante do grupo de humoristas 
“Bumerangue”, juntamente com Pedro Teixeira da Mota, 
Manuel Cardoso e Guilherme Geirinhas. No entanto, só 
ganhou maior reconhecimento quando criou o seu projeto 
individual, “Bon Vivant”, que caminha para a terceira 
temporada. A linha construtiva dos seus guiões humorísticos 
descreve episódios do quotidiano dos jovens, sendo estes o 
seu target principal. “Quem nunca?” é a expressão que 
habitualmente usa para começar os seus vídeos.  

Atualmente conta com 15254 subscritores no seu canal e 
com mais de 1 121 235 de visualizações. 

A terapia do riso no 
consultório do costume: 

Afirmar que o Youtube é a TV da atual geração não é nenhum exagero, dada a 
diversidade de conteúdo oferecida aos consumidores, que se alarga com a 
obtenção crescente de direitos de transmissão de certos programas.   

Com base nesta montra que é o Youtube, muitos humoristas usam a plataforma 
para se darem a conhecer ao Mundo, passando a serem também youtubers. O 
número de comediantes youtubers nacionais e estrangeiros tende a aumentar dada 
a facilidade de acesso à plataforma e a forma como esta chega a milhões de 
utilizadores. Ou espectadores? 

A nova geração de humoristas nacionais confessa que elabora as suas piadas/
histórias com influências do humor de Herman José ou dos Gato Fedorento, que 
mudaram o panorama da comédia em Portugal. Lá fora, no Brasil, o grupo 
humorístico Porta dos Fundos também serve de influência, principalmente por ser 
um caso de sucesso no Youtube, com 13 156 294 de subscritores no canal, 
contando com cerca de 3 148 399 376 de visualizações dos seus vídeos. 

IVAN COSTA SILVA
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https://www.youtube.com/channel/UCq7GMlVAz4K113x6GaaV9ug
https://www.youtube.com/channel/UCq7GMlVAz4K113x6GaaV9ug


2 .  M ô c e  d u m  C a b r e s t e  
Dono de um sotaque típico de Portimão, Dário Guerreiro ou 

Môce dum Cabreste como é conhecido, começou o seu 
projecto em 2010 e conta com mais de 144 000 
subscritores e 15 687 497 de visualizações. Intitulando-se 
como um algarvio que faz vídeos, é impossível não rir com 
as suas histórias que abordam essencialmente temas da 
atualidade. 

3 .  D i o g o  F a r o  
Diogo Faro é um humorista que está atento aos temas da atualidade e usa o 
humor para os criticar. Ficou conhecido devido ao seu projecto 
“Sensivelmente Idiota” e apesar de “apenas” contar com 8835 
subscritores, os seus vídeos já atingiram 1 352 964 de visualizações e 
a sua página oficial de Facebook tem 124 673 gostos. 

  

4 .  W u a n t  
Este youtuber é o que mais subscritores tem, da atual lista, com 

1 611 567 e os seus vídeos já contabilizaram um total de 357 
392 844 de visualizações. Não tendo uma linha de humor 
específica, o Wuant faz vídeos diários de coisas 

que lhe apetece, como ele próprio refere.   

5 .  P e p e r a n   
As mulheres também tem jeito para a comédia, como o caso da 
Peperan. Considera que “ há pessoas e há coisas e que ela é 
uma coisa com uma câmara”. O seu canal conta com 46 132 
subscritores e os seus vídeos já arrecadaram um total de 3 
508 811 de visualizações. 

  

6 .  B r u n o  M at i a s  
Com apenas 21 anos, este jovem humorista conta com 36 308 
subscritores e com mais de 3 900 000 de visualizações nos seus 
vídeos. Os seus episódios relatam, com gargalhadas à mistura, os 
seus pontos de vista sobre determinados temas. 

https://www.youtube.com/user/MoceDumCabreste
https://www.youtube.com/user/DiogoFaro
http://www.apple.com/pt
http://www.apple.com/pt
https://www.youtube.com/user/BrunoMatiasTV
https://www.youtube.com/user/MoceDumCabreste
https://www.youtube.com/user/DiogoFaro
http://www.apple.com/pt
http://www.apple.com/pt
https://www.youtube.com/user/BrunoMatiasTV


Life is 10% what 
happens to you and 90% 
how you react to it. 

Charles R. Swindoll




