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Decorreu na Zambujeira do Mar, 

entre 25 e 27 de Novembro findo, 

na estância hoteleira Z-mar, 

aquele que foi o maior evento de 

psicologia no ano de 2011: o XIX 

ENEP (Encontro Nacional de 

Estudantes de Psicologia). Nesta 

psiQUÊ, João Petiz faz uma revisão 

deste evento nacional! pág. 2 

«Erasmus, meu sonho e medo!» 

A experiência de fazer erasmus, 

numa crónica de Patrícia 

Pereira do 3º ano. pág. 3 

II Jantar de Natal organizado pela AEPUM nas págs. 4 e 5 

Neste número da psiQUÊ: 

Revisão das duas 

primeiras sessões do 

Psinema do ano lectivo 

2011/2012. Fight Club e Mr. 

Nobody. págs. 6 e 11 

e muito mais… 



Como é sabido por todos nós, vivemos uma fase difícil 

da História do nosso país. A crise económica e financeira 

que afecta Portugal e a Europa aumentou drasticamente 

os níveis de desemprego e tem vindo a degradar 

progressivamente as condições de trabalho dos 

portugueses. Neste contexto, a entrada no mercado de 

trabalho de jovens formados em Psicologia reveste-se 

ainda de maiores dificuldades. Infelizmente, as 

perspectivas são menos animadoras do que aquelas que 

gostaríamos.  

Esta é a realidade. Mas é importante estarmos 

conscientes de que não abona a nosso favor lamentar a 

situação e que somos também co-responsáveis pela 

mesma. Talvez porque, por vezes, nos tenhamos demitido 

de participar activamente na procura de uma solução 

para os problemas que nos afectam. Talvez porque, por 

vezes, fomos demasiado conformistas e esperamos que 

outros fizessem o trabalho que a todos compete. Ou 

talvez porque, por vezes, não fomos capazes de agarrar 

as oportunidades que nos surgiam ao longo do nosso 

percurso académico, bem como no decurso da vida. 

Contudo, pelo menos, uma oportunidade nós 

agarramos: a de estar no Ensino Superior! Porque ser 

estudante do Ensino Superior é, primeiramente, uma 

oportunidade e um privilégio a que, infelizmente, nem 

todos têm acesso pelos mais diversos motivos. A 

oportunidade de estar numa instituição de referência 

como é a Universidade do Minho, onde estudamos, deve 

também motivar-nos para que possamos aprender cada 

vez mais e fazer cada vez melhor.  

Porque estamos certamente no melhor curso de 

Psicologia do país. Porque temos a melhor formação, as 

melhores condições de estudo e aprendizagem e porque 

temos a melhor investigação a nível nacional. 

Estes resultados e estes factos não são obra do 

acaso. São fruto do empenho e da dedicação de todos 

aqueles que trabalharam para que tal fosse possível. Se 

lhes seguirmos o exemplo, podemos também nós deixar 

uma marca neste curso que tanto nos orgulha. 

Se ao atrás mencionado adicionarmos uma boa dose 

de criatividade, motivação e empreendedorismo, as 

oportunidades de trabalho não nos faltarão! Restando-

nos apenas ter a capacidade de as agarrar, não com as 

duas mãos, mas com o corpo todo! 

Porque, independentemente da área de mestrado que 

decidirem seguir, o empenho, o espírito crítico, a 

determinação e a ambição são valores que são 

transversais à vossa formação quer como profissionais, 

quer como pessoas. 

É nesse sentido, que o vosso envolvimento em 

actividades extra-curriculares, como aquelas que a 

AEPUM tem vindo, e vai continuar, a desenvolver, se 

reveste de especial importância. Procuramos 

complementar a formação que a EPsi nos dá com 

actividades que constituam mais momentos de 

aprendizagem, partilha e debate em contextos informais. 

É esse o nosso objectivo enquanto associação de e para 

estudantes. Acreditamos que a concretização dos nossos 

projectos e a vossa adesão aos mesmos potenciarão a 

criatividade e o dinamismo dos estudantes de Psicologia 

da Universidade do Minho. 

Tenhamos então a consciência de que tudo depende de 

nós e da forma como encaramos esta passagem pela 

Universidade. Porque o futuro não é uma coisa que venha 

ter connosco, somos nós quem vamos ter com ele! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiago Costa 

Presidente da AEPUM 

4º ano 
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Nota Editorial 



Decorreu na Zambujeira do Mar, entre 25 e 27 de 

Novembro findo, na estância hoteleira Z-mar, aquele que 

foi o maior evento de psicologia no ano de 2011: o XIX 

ENEP (Encontro Nacional de Estudantes de Psicologia). Ao 

todo, estiveram presentes mais de 200 estudantes de 

psicologia de todos os cantos do país e mais de 50 

convidados. Este foi um encontro organizado pela ANEP 

(Associação Nacional de Estudantes de Psicologia), cujo 

objectivo foi proporcionar aos alunos de Psicologia de 

todo o país, que se reunissem, trocassem contactos, 

interagissem e aproveitassem o evento para assistirem a 

conferências e fazerem workshops com alguns dos 

maiores nomes da Psicologia em Portugal. Como aposta 

pessoal, queria mostrar a toda a comunidade de 

psicologia que a Escola de Psicologia da Universidade 

Minho (EPsi) não está na linha da frente apenas pelos 

seus docentes e investigadores, mas igualmente pelos 

seus pró-activos estudantes. Desta forma, 

orgulhosamente, a Escola de Psicologia da Universidade 

do Minho foi a 2ª instituição com maior representação, 

com 33 participantes, apenas ultrapassada pela 

Universidade de Coimbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De igual forma, a representação da EPsi foi bastante 

coesa no que aos docentes participantes (enquanto 

oradores ou formadores) diz respeito. Foram 4 os 

docentes da EPsi a participarem no XIX ENEP: a Profª 

Conceição Nogueira, o Profº Armando Machado, a Profª 

Isabel silva e o Profº José Cruz. Este foi um evento que 

proporcionou, entre muitas coisas, a reaproximação 

entre os estudantes da EPsi e a ANEP. Isto foi de extrema 

importância para quebrar com o ciclo de invisibilidade e 

alguma descrença herdadas de um passado recente, 

permitindo que a ANEP, enquanto associação e projecto 

nacional, volte à agenda dos estudantes no Minho. É neste 

sentido que faço votos para trabalho conjunto e/ou de 

colaboração entre a ANEP e a AEPUM (Associação de 

Estudantes de Psicologia da Universidade do Minho).  

Finalmente, aproveito para, em meu nome e de toda a 

Comissão Organizadora do ENEP, para agradecer a todos 

os elementos da Universidade do Minho que contribuíram 

para fazer deste encontro um dos mais memoráveis de 

sempre dos ENEPs já realizados: aos alunos pela 

iniciativa, aos professores envolvidos pela constante 

disponibilidade e compreensão e à EPsi pela colaboração, 

tornando o XIX ENEP mais exequível! 

Este apenas foi um dos eventos da agenda da ANEP. 

Fica atento, pois mais novidades irão surgir em breve! 

Saudações Académicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

João Paulo Petiz, 

Comissão Organizadora do XIX ENEP 

Vogal da Direcção da Associação Nacional de 

Estudantes de Psicologia (www.anep.pt) 

Estudante do 5º ano do Mestrado Integrado em 

Psicologia Clínica da Universidade do Minho 
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XIX ENEP 

Grupo de estudantes da Escola de Psicologia da Universidade do Minho participantes 

no XIX ENEP. 
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Erasmus… Um sonho para muitos, um receio para 

tantos outros…  

Erasmus, meu sonho e medo! 

Para mim, Erasmus foi como me apaixonar! Como se 

entrasse em um bar e finalmente estivesse ali sentado 

aquele que nos rouba a atenção e inflama a alma. 

Erasmus, confesso, foi uma confusão total de emoções, 

uma necessidade enorme de conhecer o novo mundo ao 

mesmo tempo que o típico saudosismo português 

amanhecia. Este período da minha vida foi em tudo 

memorável, pois tive oportunidade de desenvolver 

inúmeras características, tais como, a autonomia, a 

flexibilidade, os conhecimentos linguísticos, a capacidade 

relacional, entre muitas outras de que não me dei conta 

ainda. 

Partir para Erasmus não foi uma escolha fácil, uma 

vez que escolher a Universidade que me acolheria é 

complicado pela pouca variedade. Na verdade, o problema 

reside no facto de nenhuma das universidades de opção 

ser aquela que reside nos nossos sonhos. Confesso que 

escolhi Toulouse (Le Mirrail II), pela facilidade em termos 

linguísticos e ainda pelas disciplinas que me eram 

oferecidas. Em pouco me preocupei com a cidade em que 

me iria alojar, porém encontrei uma cidade calma 

durante o dia e “luminosa” em noites frias. Uma cidade 

em que encontrar um senhor de negócios na sua 

bicicleta, enquanto fala ao telefone é tão fácil quanto se 

cruzar com um dia ensolarado (embora frio). Esta cidade, 

poderei dizer, ganhou o meu coração pela sua 

simplicidade e pessoas acolhedoras. 

Quanto à Universidade de Toulouse, Le Mirrail II, 

encontrei um campus, no qual os estudantes convivem 

em círculos, sentados na relva, verdadeiramente 

alheados das pessoas que por ali passam. Não poderei 

enganar futuros viajantes e, portanto, direi que as 

instalações são um pouco velhas e confusas, mas direi 

também que se encontram em reformas e isso em nada 

atrapalha as aulas, onde realmente se aprende a um nível 

frenético. Nesta universidade, os alunos Erasmus são 

tratados como estudantes ordinários, realizando 

avaliações escritas e/ou orais em que são exigidos 

estudo e empenho. É uma universidade com uma vida 

cultural extraordinária, desde teatro na hora do almoço, 

a aulas de windsurf no fim-de-semana, sendo óptima para 

fortalecer a cultura de qualquer pessoa.  

Em forma de conclusão, apenas poderei dizer que é 

uma experiência excepcional, quer a nível curricular, 

dado que sempre se aprende novos pontos de vista, quer 

a nível pessoal, aumentando a capacidade responsiva do 

aluno, e ainda fomentando a capacidade inclusiva e o não 

preconceito, até daqueles que se julgam pouco 

preconceituosos. 

Se me fosse dada a oportunidade uma vez mais, 

perguntaria: Em qual cidade? E teria já mala e 

documentos prontos…  

 

 

Patrícia Pereira 

3º ano 

Experiência Erasmus 



O dia 7 de Dezembro marcou a segunda edição do 

Jantar de Natal de Psicologia. Em 2010, esta a iniciativa 

que a AEPUM decidiu instituir foi um sucesso - contando 

com cerca de 85 pessoas - juntando alunos e docentes 

num contexto invulgar de bom e animado convívio, com 

direito a uma visita do Coro Académico da Universidade 

do Minho (CAUM). Neste ano lectivo e tempo de sacrifícios 

gravosos em Portugal, a adesão superou as expectativas!  

O jantar agora realizado “dentro de portas” - no 

restaurante panorâmico da U.M. -, serviu de cenário 

natalício para a reunião de mais de 120 pessoas, entre 

estudantes, professores e, investigadores da EPsi e 

convidados. Teve início com um breve discurso do 

Presidente da AEPUM que anunciou a abertura do jantar 

com o Teatro Universitário do Minho (TUM). Na pessoa da 

Ana Catarina Miranda e do Agostinho Silva, o TUM brindou 

os presentes com a declamação arrebatada e muito 

aplaudida de dois poemas de João Negreiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O jantar servido em buffet permitiu que todos 

pudessem provar diversas entradas, sopa, um prato de 

carne e de peixe e sobremesas e bebidas à discrição. 

Durante a degustação das sobremesas, o colega João 

Petiz, da Associação Nacional de Estudantes de Psicologia 

(ANEP), divulgou a Revista Universitária de Psicologia, da 

iniciativa da ANEP e fez um balanço da participação dos 

alunos da U.M. – a instituição de ensino melhor 

representada - no Encontro Nacional de Estudantes de 

Psicologia que decorreu em Novembro passado, na 

Zambujeira do Mar. A esta apresentação seguiu-se um 

concurso musical, em que cada mesa do jantar, 

identificada com o nome de um notável da e para a 

Psicologia, formou uma equipa que competiu com as 

restantes mesas na identificação de cerca de 20 músicas 

e respectivas bandas/intérpretes. Pode dizer-se que 

esta atividade reuniu fãs dado o espírito de equipa que foi 

formando e o divertimento que proporcionou a todos, sem 

exceção! O concurso foi renhido mas houve apenas uma 

mesa vencedora que arrecadou uma garrafa de 

champanhe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A AEPUM decidiu aproveitar a época fraterna e o seu 

espírito próprio para colocar à venda objetos que os 

utentes da APPACDM de Braga criaram a propósito do 

Natal. A ideia surgiu do facto da associação de estudantes 

querer ter um papel de ajuda social que ultrapasse as 

barreiras físicas da U.M. e, assim, o volume de compras 

que conseguimos realizar reverteu por inteiro para a 

mesma instituição. A participação no jantar significou 

ainda um desconto da Comissão de Festas de Psicologia 

na entrada da festa de curso na discoteca UPS!. 
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II Jantar de Natal 

Vencedoras do concurso 

Apresentação dos dois elementos do TUM 

Blogue de João Negreuiros 

http://joaonegreiros.blogspot.com 

Blogue do Teatro Universitário do Minho 

http://blogdotum.blogspot.com 
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Nesta segunda edição, a AEPUM primou por colmatar os pontos fracos do jantar passado através da análise do 

feedback recebido pelos questionários de satisfação divulgados via email e redes sociais. O factor “preço” continua a 

não ser contornado pelo que que agradecemos, vivamente, a participação e colaboração de todos. Contudo, 

concordamos que esta edição terá sido ainda melhor que a anterior dada a adesão, a comodidade do local, a oferta dos 

pratos e a animação. É neste sentido positivo que pretendemos que as nossas atividades cresçam para que possam 

chegar a um número cada vez maior de membros da comunidade de Psicologia e haja mais oferta e qualidade. 

  

Margarida Vasconcelos 

Vice-presidente da AEPUM 

4º ano 

II Jantar de Natal 

Banca de venda dos objetos da APPACOM 

Os alunos presentes no II Jantar de Natal 
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No passado dia 19 de Janeiro o Psinema voltou à 

carga! Com uma associação renovada, a actividade que 

teve início no ano lectivo anterior continua a atrair 

estudantes de Psicologia, e não só. Em 2012, o Psinema 

traz uma novidade: o filme a ser exibido no auditório da 

Escola de Psicologia é colocado a votação no site da 

AEPum, juntamente com outros 4 filmes alternativos, e 

vence aquele que do público receber mais “clicks”. Fight 

Club foi o eleito desta última edição e encheu a maioria 

das fileiras do nosso auditório.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este filme começa por contar a história de um jovem 

adulto que tem muita dificuldade em adormecer. Por 

achar que essa dificuldade está associada a emoções que 

necessita extravasar e compreender, ele junta-se a 

grupos de apoio que nada tem a ver com o problema que 

enfrenta. A sua vida começa a mudar quando, 

supostamente, conhece Tyler Durden, um fabricante de 

sabonetes que vive numa casa abandonada, numa zona 

igualmente decadente da cidade e que se diverte a lutar. 

As lutas que juntos iniciam todas as noites passam a ser 

a sua terapia e ganham adeptos de dia para dia, de tal 

forma que o esporádico se torna num clube de combate, 

ilegal, que tem casa em várias localidades. Contudo, o 

objectivo deste clube deixa de ser o de mero prazer e 

divertimento para ser o de uma luta pessoal contra 

valores instalados da sociedade. Está assim montado um 

exército que trabalha para fazer sabonetes,  atacar as 

empresas de vanguarda e terminar com o monopólio do 

capitalismo.  

Apesar da violência que o filme põe a nu, as 

características e o contraste de ambas as 

personalidades do jovem – Tyler era, sim, a dupla 

personalidade fruto da Perturbação Dissociativa de 

Identidade do protagonista -, proporcionou vários 

momentos de gargalhada generalizada e sagrou-o como 

bom filme dado o feedback dos que a ele assistiram. Mais 

uma vez, a AEPum reservou o intervalo do filme para 

disponibilizar chá quente e bolo de chocolate aos 

estudantes – iniciativa que se manterá nas próximas 

edições do Psinema. Mesmo numa época em que 

trabalhos, testes e exames e uma actividade da Comissão 

de Festas de Psicologia se acumularam, Psicologia disse 

“Sim!” ao Psinema e o auditório contou com cerca de 40 

alunos! A AEPum agradece a mobilização e conta mais 

pessoas ainda no Mr. Nobody (próximo Psinema). 

 

Margarida Vasconcelos 

Vice-presidente da AEPUM 

4º ano 

  

Psinema #1 – Fight Club 
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RITE #1 

Cartaz de divulgação da RITE #1 do ano lectivo 2011/2012 
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Um filme 

 

Take Shelter 
 

Um homem que vê antes dos outros é sempre 

considerado louco. “Take Shelter” oferece-nos um 

Michael Shannon que começa a ter sonhos apocalípticos. 

Visionário ou apenas esquizofrénico? Passamos o filme 

todo a duvidar e damos por nós a torcer para que a 

tempestade se torne realidade. Uma luta de um homem 

simples contra si próprio e os seus próprios demónios. 

Mas será que é tudo loucura? A esquizofrenia e a sua 

hereditariedade vistas neste belo filme de 2011. 

 

Quatro séries 
 

A verdade da mentira / Lie to me 
 

É impossível não lembrar as aulas de Psicologia das 

Emoções ao ver a magnífica série “Lie to Me”, em 

Portugal chamada “A verdade da mentira”.  

Tim Roth interpreta magistralmente o papel do Dr. Cal 

Lightman, um especialista em linguagem corporal e micro 

expressões faciais, que conjuntamente com uma equipa 

de pesquisadores e psicólogos vão desvendando os 

desafios que propõem cada episódio. Inteligente e 

provocador, o personagem principal usa o seu 

conhecimento das emoções humanas e as suas 

manifestações para desarmar toda e qualquer mentira.  

Como todos nos lembramos, foi Paul Ekman quem mais 

se notabilizou e especializou em linguagem corporal e 

expressões faciais. Ele é a fonte onde a personagem 

central vai buscar todo o conhecimento que usa na série. 

Verdadeiro polígrafo humano, conseguimos através das 

suas explicações entender como de facto a 

expressividade do ser humano mostra muito mais do que 

as suas palavras.  

Delicioso é o pormenor de em muitas das cenas que 

são faladas se mostrem imagens reais, de pessoas reais 

e que imediatamente associamos às emoções que estão 

ligadas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na sua quarta série nos EUA, ela é transmitida em 

Portugal pelo canal Fox. Uma óptima forma de estudar 

sem dar por isso… 

Sugestões 
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A mulher invisível 
 

Poderá uma alucinação ser algo bom na vida de um 

homem? Pode, se esse homem for Pedro (Selton Mello). 

Pedro é um publicitário de sucesso com a bela namorada 

Clarisse.  

Porém, como a maioria dos homens, Pedro imagina 

como seria a sua amante. Só que a sua namorada 

invisível, a bela Amanda, é mais real do que uma simples 

ficção. A sua alucinação pensa, fala e joga basquetebol 

com ele.  

Ora o que acontecer quando a namorada descobre que 

ele tem essa amante invisível? Eis o argumento de uma 

série brasileira divertida, repleta de situações caricatas 

e que desmistifica o fenómeno alucinatório. Se 

normalmente os amigos invisíveis surgem na infância, e 

que a psicologia apresenta argumentos contra e a favor, 

aqui temos uma amante invisível com os benefícios e 

problemas que isso traz.  

Uma série leve que aborda as alucinações e que surge 

depois de um filme com o mesmo nome de 2009 com os 

dois protagonistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapia / In Treatment 
 

Baseada numa série israelita, esta magnífica série 

conta com Gabriel Byrne no papel de um psicanalista. 

Cinco casos, uma sessão por noite. Cada episódio de 25 

minutos é um murro no estômago, onde a cada episódio 

vamos conhecendo cada paciente 

um pouco melhor e também a 

personagem principal. 

A premiada série vai lá na segunda temporada, sendo 

que a primeira teve 43 episódios, um por cada dia da 

semana. A forma como está construída torna-se viciante, 

uma vez que temos dificuldade em não desejar saber o 

que acontecerá no dia seguinte. 

São vários os problemas e questões levantados pelos 

pacientes, todos eles de interesse para um estudante de 

Psicologia. 

  

A gifted man 
 

 

 

 

 

 

Mais uma vez as alucinações. Um famoso 

neurocirurgião, Michael Holt (Patrick Wilson em grande), 

acredita acima de tudo na ciência e usa essa frieza para 

ser o melhor na sua área. Tudo isto será posto em causa 

quando começa a ver o fantasma da ex-mulher. Anna 

(Jennifer Ehle) é o oposto, uma médica de família e 

carinhosa que cuida daqueles que não tem dinheiro. Ela 

começará a aparecer a Michael para que este a ajude 

num projecto de vida. 

Irá o frio e distante médico começar a ver o lado mais 

humano da medicina? A série ainda está na primeira 

temporada nos EUA e viu os iniciais 13 episódios serem 

alargados para 16. 

Uma série daquelas que primeiro se estranha e depois 

se entranha… 

Francisco Rodrigues 

2º ano 

  

Sugestões 



* Listas Universitárias 

* Cópias a P/B e Cores A4 e A3 

* Plastificações até A3 

* Posto de Internet 

* Cópias em grandes Formatos até 1006mm 

* Digitalizações até 914mm 

* Estampagens de T-shirts brancas e de cor 

* Bordados 

* Estampagens em Cristais 

* Vinil 

* Lona Exterior com ou sem ilhós 

 

Envie-nos os seus trabalhos por email 
multicris2010@hotmail.com 

 

Rua Nova de Sta Cruz,17 

 

Telf: 253 060 149   Telm: 919 680 124 

2ª a 6ª - 9h às 20h Sábado: 9h às 12h30 

Publicidade 
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Para a segunda sessão do Psinema, a AEPUM optou 

por fazer o mesmo que na primeira sessão: o filme a ser 

apresentado seria o mais votado de entre os cinco 

propostos. Desta vez, o vencedor foi o filme Mr. Nobody 

com 37 votos, num total de 76. 

Este filme conta a história de Nemo Nobody, o último 

mortal, que festeja o seu 118º aniversário no ano de 2092. 

Neste plano futurista, ninguém sabe ao certo quem Mr. 

Nobody é, inclusive ele mesmo. O passado desta 

personagem é apresentado através da hipnose induzida 

pelo médico que o acompanha, numa última tentativa de 

fazê-lo lembrar a sua identidade ao mesmo tempo que um 

jornalista o entrevista, para descobrir, afinal, quem foi e 

quem é Nemo Nobody. 

A vida desta personagem é contada numa série de 

analepses e prolepses visuais que podem parecer 

extremamente confusas ao início, mas que começam a 

fazer sentido com o desenrolar do filme. Mesmo antes de 

nascer, Nemo Nobody sabia tudo o que lhe iria acontecer 

e esse conhecimento permaneceu com ele durante toda a 

vida, dando-lhe a capacidade de, por vezes, prever o 

futuro. 

Um dia, Nemo descobre que a sua mãe está a ter um 

caso que leva os seus pais a separarem-se. No momento 

de separação, Nemo, com apenas 9 anos, vê-se obrigado 

a escolher entre viver com o seu pai ou ir para longe com 

a sua mãe. No entanto, sem saber o que poderá 

acontecer, Nemo não sabe que decisão tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numa miscelânea de imagens ricas em cor e 

movimento, acompanhado de uma banda sonora 

estupenda, o filme leva os telespectadores a viajar pelos 

diferentes trajectos possíveis da vida de Nemo. Depois de 

toda a viagem, percebemos que o rapazinho de 9 anos, 

por conhecer todos os futuros possíveis, não conseguiu 

tomar uma decisão e que todas essas vidas aconteceram 

apenas na sua cabeça. 

Um filme, sem dúvida, a não perder, que centra na 

importância que a tomada de decisão desempenha no 

nosso quotidiano, levando-nos a reflectir acerca das 

nossas próprias escolhas e sobre o facto da mais ínfima 

delas poder, realmente, alterar de forma drástica todo o 

rumo da nossa vida. 

Na apresentação deste filme de 2009, realizado por 

Jaco Van Dormael, com Jared Leto como protagonista, o 

auditório da EPsi encheu-se, numa actividade que teve um 

balanço bastante positivo aos olhos da AEPUM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedro Mendes 

Director Dpto. Comunicação AEPUM 

2º ano 

Psinema #2 – Mr. Nobody 
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Ainda te lembras do que te levou a 

escolher entrar para Psicologia na U.M.? 
Antes de mais, permitam-me saudar a 

AEPum. É um projecto que vi crescer enquanto 

GEP, que vi elevado ao estatuto de Associação 

quando na UM o associativismo estudantil se 

resumia à AAUM, do qual tive a alegria de 

participar, já enquanto Associação e que vejo, 

agora, mais activo que nunca. Espero que assim 

continue! A Psiquê, como meio de comunicação 

e divulgação, espelha as preocupações da 

AEPum em estabelecer canais de proximidade 

com a comunidade, pelo que, quando fui 

convidado para participar nesta rúbrica, não 

tinha como recusar. Acredito que o meu 

contributo não será diferente do de muitos 

outros ex-alunos que pela EPSI (eu ainda passei 

pelo IEP, apenas…) passaram, e será nesse 

sentido que orientarei as minhas respostas, ou 

seja, no de apresentar a “vida comum após a 

academia” . Obrigado pelo convite! 

Quanto à questão, recordo-me 

perfeitamente. No secundário sempre me 

fascinou o domínio do cognitivo, o cérebro 

humano, e a intervenção terapêutica. “Como é 

que a palavra pode alterar o funcionamento de 

um órgão tão complexo, e «curar»?”, pensava 

eu… Felizmente nunca tive problemas de média, 

o que me permitia escolher. Informei-me sobre 

as possibilidades e acabei por achar que 

Psicologia no Minho seria a minha primeira 

opção. Se não fosse psicólogo, seria médico ou 

enfermeiro. Acabei por ficar onde queria, e não 

me arrependi nadinha, mas penso que vamos 

conversar sobre isso no decurso da 

entrevista… 

Reportando-me a um dos objectivos da 

psicoterapia, o de promover mudança, 

aproveito para perguntar: que mudança 

produziu na tua visão sobre o mundo o 

conhecimento que foste acumulando em 

Psicologia ao longo do MIPsi? 
Eu não “apanhei” o MIPsi desde o início. Fiz 

três anos de uma Licenciatura de 4 anos que 

depois foi extinta e só os dois últimos anos é 

que foram segundo o modelo “MIPsi”. Digo isto 

porque, ao que sei, a EPsi atravessa agora nova 

reestruturação e, apesar das habituais dores 

de parto e resistências à mudança, acredito que 

será para melhor. Sempre confiei nos docentes 

da Escola, o que não implica que tenha uma 

opinião própria sobre estas mudanças 

curriculares, claro. Respondendo à pergunta – 

não sei se já reparaste que estou numa “onda” 

de fugir às perguntas –, actualmente vejo a 

nossa formação académica como um conjunto 

de ferramentas que nos permitem compreender 

sem dúvida melhor o comportamento humano. A 

certos níveis, inclusivamente, prevê-lo e, sem 

dúvida, mudá-lo. Pelo menos na área das 

Organizações, que é a área em que exerço a 

minha actividade profissional, estas 

ferramentas provam-se poderosas. No que toca 

à minha vida pessoal, durante os primeiros 

anos de formação era complicado deixar o 

“aprendiz de psicólogo” de lado na gestão das 

relações. Ainda hoje é inevitável pensar 

“psicologuês” mesmo nos relacionamentos mais 

íntimos. Mas consegue-se. Às vezes…  

Acho, sem dúvida, que a formação em 

psicologia básica nos fornece conhecimentos 

muito valiosos enquanto pessoas e 

profissionais. Pena que, muitas vezes, não os 

saibamos usar a nosso favor, enquanto classe 

(e, vá, enquanto profissionais, em alguns casos, 

mas isto já sou eu a espicaçar”)… 

Como surgiu o interesse pela Psicologia 

do Trabalho e das Organizações e que 

factores foram decisivos para a opção pela 

“área”? 
Quando entrei para o curso via a psicologia 

sobretudo como uma disciplina aplicada à 

clínica. Sofria do tão badalado “Síndrome de 

Madre Teresa”. Entretanto, aproveitei os 

primeiros anos de formação para conhecer a 

Psicologia mais básica e as diferentes 

aplicações da mesma. Fascinaram-me as áreas 

ligadas à Psicologia do Desporto, na vertente de 

alto rendimento, e a Psicologia das 

Organizações. No fundo, acredito que já na 

altura o meu interesse era o de conseguir 

ajudar as pessoas a alcançarem máximo 

rendimento (produtividade, no que ao mundo 

laboral concerne). 

No segundo ano houve alguns momentos 

decisivos para a minha escolha. A visita da 

nossa ex-colega de curso, a Dra. Adelaide 

Nunes, agora minha colega na organização em 

que trabalho, foi um desses momentos. Era uma 

disciplina da Professora Ana Luísa Veloso. Não 

consigo já precisar qual. Perceber como é que 

as organizações aplicam na prática os modelos 

teóricos e as ferramentas de que falávamos há 

pouco fascinou-me. Posteriormente, no terceiro 

ano, visitei a organização em que trabalho 

actualmente, bem como outras, de áreas 

distintas. Trabalho na área das Tecnologias da 

Informação (Tis), um sector muito particular, 

com poucas máquinas e uma população 

altamente qualificada, mas nessa disciplina tive 

a oportunidade de visitar uma indústria 

transformadora tradicional – uma realidade 

completamente distinta, também bastante 

atraente – e uma empresa de grande 

distribuição. Acredito que esses momentos 

foram fundamentais para compreender a 

diversidade de contextos em que um psicólogo 

das organizações pode trabalhar . Foram, 

indubitavelmente, visitas decisivas para a minha 

escolha. O mercado de trabalho estava a meu 

favor e não hesitei em colocar a PTORH como 

primeira opção. Em segundo lugar inscrevi-me 

em experimental. Acho que foi o “bichinho” da 

curiosidade a tomar 

essa decisão. 

Em terceiro veio  

desporto, pelos 

motivos 

que acima 

referi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Se tivesses de recomendar esse 

mestrado, na EPsi, aos actuais alunos, que 

razões invocarias?  
Bem, pragmaticamente falando, no contexto 

actual do mercado de trabalho, a área quase 

que se vende sozinha, o que, infelizmente, não 

significa que nos movemos num mar de rosas. 

Ao invés, significa que infelizmente existem 

áreas da Psicologia para as quais o mercado de 

trababalho está menos favoravel. Mas a 

verdade é que eu sempre gostei de decidir pela 

motivação intrínseca, e não tanto pela 

extrínseca – não nos enganemos, é 

importantíssima! –, pelo que posso enumerar 

alguns argumentos que podem ajudar os actuais 

alunos a decidirem pelo Mestrado na área das 

Organizações. 

E depois do curso? 
(Entrevista a João Malheiro, antigo estudante da EPsi) 
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As razões evocadas na questão anterior 

são tão válidas para mim como para outras 

pessoas. A diversidade de contextos, de 

populações, e possibilidade de aplicar num 

contexto mais “macro” as técnicas da 

psicologia básica são desafios que se colocam 

ao psicólogo das organizações e que acredito 

serem estimulos interessantes. Por outro lado, 

é uma área muito dinâmica, em que as nossas 

decisões e acções têm impacto num sistema 

razoavelmente complexo. Neste sentido, a 

sensação de intervenção é algo sempre muito 

presente. No café fala-se sempre das pessoas e 

das nossas práticas. Sempre. Mesmo que haja 

grandes campanhas de marketing a decorrer, 

revoluções na área Financeira, Comercial, etc., 

os Recursos Humanos são sempre muito 

visíveis e estão constantemente a ser avaliados 

(o que não retira nem um pouco de importância 

a qualquer outra área, claro, mas simboliza o 

impacto do nosso trabalho no dia-a-dia das 

pessoas). A mim, pessoalmente, esta exigência, 

quer da Administração das empresas, quer dos 

colaboradores, quer do mercado, faz com que, 

quase todos os dias chegue a casa após o 

trabalho com um sorriso nos lábios.   

A academia fornece-nos, durante os cinco 

anos de MIPSI, um conjunto de ferramentas 

teóricas / metodologicas. Se acontecer a toda a 

gente o que me aconteceu a mim, chegarão ao 

final do curso com uma mala de ferramentas 

bem composta, mas mais ou menos avulsas. 

Sem receitas mágicas e – aqui deixo uma 

mensagem aos docentes da área – sem um 

conjunto de guidelines que liguem a academia à 

praxis. Apesar do estágio, das disciplinas 

práticas, continua a haver algum fosso, alguns 

pilares em falta nesta ponte. Contudo, acho que 

a academia que apresenta estas lacunas é a 

mesma que, na tal mala de ferramentas, nos 

fornece alguns ingredientes essenciais ao 

psicólogo das organizações: resiliência, 

assertividade, perserverança e competências 

de pesquisa e resolução de problemas. Se a 

U.M. continuar a ser tão boa a fabricar estas 

ferramentas como o era há poucos anos atrás, 

então, para o psicólogo das organizações, fazer 

a ponte, será piece of cake. 

Portanto, voltando à pergunta (tanta 

deriva), acho que as organizações são para 

aventureiros, definitivamente. Estamos na linha 

de fogo. Temos que pensar em todos os 

interessados e, sobretudo, no sucesso da 

organização. E nunca há decisão que tomemos 

que seja consensual. Temos que saber 

argumentá-la.  Agora lembrei-me daqueles 

slogans do exército: Se és aventureiro, 

competente, se gostas de funções de alto risco 

e com um verdadeiro impacto, em que os 

resultados dos teus esforços são visíveis, 

“alista-te” nas organizações. Neste contexto, 

nunca há dois dias iguais. E isso realiza-me 

enquanto profissional! 

Na altura, que perspectivas tinhas para 

o teu futuro? Imaginavas a hipótese de 

trabalhar numa empresa como a 

Primavera? 

Apesar de jovem, acredito que sou um 

profissional que, com o valor que alguém tão 

jovem pode ter, sou alguém, sobretudo, com 

potencial. E perdoem-me a pouca modéstia, mas 

se não sou eu a acreditar na minha 

competência, ninguém o será   

Isto serve para dizer que, quando a Adelaide 

foi à aula da Prof. Ana Luísa Veloso apresentar 

as práticas da PRIMAVERA, pensei “Um dia vou 

trabalhar numa organização tão desafiante 

como esta!”. A partir daí, orientei a minha 

formação na UM de modo a poder ter 

argumentos que me permitissem incorporar os 

quadros de uma empresa de TIs e, quando o 

momento chegou, propus-me a estágio. A Dra. 

Lígia Portovedo, Head Manager do 

departamento de HR da PRIMAVERA recebeu-me 

para entrevista e, na mesma tarde, estava em 

casa quando recebi o telefonema a aceitar-me 

no estágio.  

Quem gosta de psicologia social sabe que a 

barreira mais difícil de transpor é a que separa 

o sistema do exterior. Após estar na 

PRIMAVERA, só tive que provar que a primeira 

parte da resposta (sobre a minha competência) 

era verdade, e fui convidado a ficar, primeiro a 

contrato a termo, depois como Efectivo.  Na 

altura, como hoje, não descarto a ideia de 

trabalhar noutros contextos, mas a minha 

perspectiva sobre o futuro é ligeiramente 

diferente… Acredito piamente que, não sendo 

“donos” do futuro, temos poder de influência 

sobre o mesmo. Tomo isto como verdade desde 

que comecei a compreender algo sobre a 

cognição humana . Tem resultado tanto 

pessoal como profissionalmente, pelo que 

recomendo vivamente esta postura a todos os 

actuais alunos. Apesar da influência dos media 

no humor geral da população, acredito que cada 

um de nós é capaz de dar o seu contributo para 

mudarmos o status. E a área das organizações 

é uma privilegiada, no que toca ao poder de 

influência dos psicólogos sobre o mercado 

global. 

Actualmente, como é a tua rotina de 

trabalho? Se existe…  

Existe sempre alguma rotina, felizmente. Se 

o quotidiano fosse completamente imprevisivel, 

seria um caos. Mas não é muita, confesso. 

Entrei para a PRIMAVERA com responsabilidades 

sobre a gestão da formação e alguns projectos 

menores. Acho que a Direcção de Recursos 

Humanos tem feito um excelente trabalho no 

meu desenvolvimento profissional e de carreira, 

na forma como tem “doseado” as 

responsabilidades com que me vou 

confrontando no meu trabalho.  

Durante os primeiros meses de casa, 

redesenhei o processo de gestão da formação, 

com algum sucesso. Curiosamente, essa é a 

primeira prática que estou, agora, a abandonar. 

Nas organizações é necessária uma “frescura” 

na forma como se olha para os processos, e 

após cerca de três anos com a formação, agora 

é hora de uma outra colega voltar a refrescar o 

processo. Acredito que sempre que um olhar 

novo se foca sobre algo, existe um enorme 

potencial de crescimento e melhoria. 
Entretanto, fui responsabilizado pela 
Performance Alignment (o nosso 
modelo, bastante próprio, de 
avaliação de desempenho), pelo 
portal de comunicação do HRD, o 
portal “People” (em co-
responsabilidade com a Dra. Cristina 
Varanda), e pelo orçamento de HR. 
Entretanto, tivemos no 
Departamento alguém focado nessas 
questões orçamentais e de interface 
com o departamento Financeiro, mas 
esses processos acabaram por me 
voltar às mãos.  

E depois do curso? 
(Entrevista a João Malheiro, antigo estudante da EPsi) 
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Na maioria das organizações, o 
orçamento de recursos humanos 
representa 60% a 80% do orçamento 
global de custos de uma organização. 
A responsabilidade por gerir e 
controlar um valor tão significativo 
agrada-me, apesar das dores de 
cabeça que tráz associadas. Com isto, 
veio a Gestão das remunerações. 
Outro dos projectos mais ligados à academia 

que é minha responsabilidade é o “medir o pulso” 

dos colaboradores da organização, ou seja, o 

nosso inquérito anual de satisfação com o 

trabalho, que resulta de um trabalho académico 

de estágio, que acabou por resultar num 

capítulo de um livro, em co-autoria com a Prof. 

Ana Veloso, e nos direitos sobre a versão 

portuguesa do instrumento que adaptámos 

(para fins não comerciais). Este processo é 

anual e dá-me imenso prazer.  

Com tantas responsabilidades, a “rotina” é 

sempre um misto de tudo isto e de alguns 

imprevistos. É uma função bastante “sazonal”, 

isto é, entre fechos de ano, aberturas de ano, 

elaboração de planos, relatórios finais, e 

avaliações da satisfação, entre Outubro e Março 

a minha função é muito focada nos processos 

existentes. Nunca antes de Abril estou 

disponível para funções mais criativas, isto é, 

para criar novidade, que é outra vertente que 

adoro no meu trabalho. Pegar num problema e 

desenhar, de raíz, a solução. Entre Abril e 

Setembro, aí sim, a carga processual é menor, 

e o tempo para reoslver problemas novos 

aumenta, pelo que a rotina depende muito da 

fase do ano em que estamos. Actualmente, 

estamos a terminar de abrir os processos de 

2012, para que, dentro em breve, espero, terei a 

possibilidade de voltar a focar-me em desafios 

novos. Esta alternância é muito positiva. E o 

desafio imposto pelo equil´brio entre “manter a 

organização a rolar” como se nunca tivesse 

deixado de estar focado nos processos e a 

vertente inovadora da função é uma das 

principais alavancas que me faz sair da cama 

todos os dias. 

Estás envolvido em alguns projectos. O 

que tens em mãos? 
Alguns dos projectos que temos em mãos 

na PRIMAVERA são, naturalmente, mais sigilosos, 

pelo menos até serem publicados internamente. 

Contudo, podia resumir-vos a minha actuação 

com algumas poucas palavras: Gestão de 

Desempenho, Motivação (através do Inquérito 

de Satisfação e das medidas que dele resultam, 

anualmente), Orçamentação e Controlo de RH, 

formação, embora esta esteja, neste momento, 

numa fase de transição de responsabilidades e 

gestão de remunerações. Isto na fase 

“processual”, digamos. No que toca a projectos 

novos, encontramo-nos a terminar um pequeno 

conjunto de processos na área do 

desenvolvimento, carreiras, remunerações e 

produtividade pessoal e interpessoal. 

O que te inspira e dá mais gozo enquanto 

Human Resources Specialist? 
Resolver problemas e contribuir para o 

reforço da competitividade de um projecto 

empreendedor e inovador como a PRIMAVERA. 

Saber que quando chegar à empresa vou ter 

algumas dores de cabeça à espera mas, 

sobretudo, o prazer de exercer funções com um 

impacto real e positivo nas pessoas que cá 

trabalham.  

Comparativamente com outras funções 

que alguém com a tua formação académica 

específica tenderá a desempenhar, o que 

destacas - pela positiva e negativa - no teu 

trabalho? 
Acho que uma das principais 

características da PRIMAVERA, e que é 

específica ao sector em que actuamos, é o facto 

de ser uma empresa de “Mão-de-obra 

especializada”. Quantas organizações neste 

país se podem gabar de ter, entre os seus 

quadros, cerca de 80% de, pelo menos, 

licenciados? 

Acredito piamente que gerir pessoas com 

este tipo de perfil tráz consigo todo um 

background e uma série de pressupostos 

completamente divergentes daqueles que, 

tipicamente, se impõem à GRH. Aqui há muitas 

ambições a gerir, as expectativas não se ficam 

pelo “receber o meu no final do mês”, e isso 

gera uma constante pressão sobre o HRD para 

produzir mais e melhor o que, confesso, me 

agrada muito.  

Não quero com isto dizer que uma indústria 

mais tradicional não tenha os seus desafios e 

vantagens tem-nos, certamente e, quem sabe, 

não serão até mais apelativos para os gestores 

de RH…  Outra das características que 

pautam a actuação do HRD aqui na PRIMAVERA 

que, para alguém acabado de sair da academia, 

acredito ser bastante positivo é a curta 

distância entre o Departamento de RH e todo o 

resto da organização. Numa indústria 

tradicional, eu imaginava os RH como os 

“senhores doutores”. Aqui, “entre doutores e 

engenheiros”, é muito fácil tratar toda a gente 

com informalidade. É uma cultura 

organizacional muito diferente – eu recomendo! 

Sentiste necessidade de complementar a 

tua formação durante os últimos anos para 

enriquecer curriculum? 

Sim e não. Ao não, arrumo-o já. “Não” senti 

necessidade de enriquecer currículo, porque 

acho que ele, felizmente, se tem enriquecido per 
se no desempenho das minhas funções – e, o 

seu a seu dono, já saiu bastante rico da UM.  

Sim, senti necessidade de complementar a 

minha formação. E aqui tenho algum receio de 

estar a tocar nas feridas do mundo académico. 

As velhas feridas do distanciamente entre a 

academia e a comunidade, mas vou responder 

de qualquer forma. Afinal, estou a ser 

entrevistado pela “minha” AEPum.  

Voltando à metáfora da mala de 

ferramentas, os modelos teóricos com que 

saímos, pelo menos em PTORH, da academia, 

sendo sólidos, carecem de aplicação prática 

simples e imediata. A realidade das 

organizações não se coaduna, na maioria das 

vezes, com modelos rígidos e de implementação 

onerosa. O primeiro desafio que senti ter que 

ultrapassar foi precisamente esse. Como é que 

eu abandono modelos puramente académicos e 

faço um bom trabalho sem recorrer a 

perfeccionismos metodológicos e teóricos que 

quase nunca são concretizáveis numa 

organização que espera mais trabalho palpável 

todos os dias? E isto, acredito, não é específico 

ao sector. É algo de transversal. O modelo na 

UM, apesar de se tentar aproximar, a espaços, 

da comunidade, e o serviço de consultas é algo 

que prova isso mesmo, não é suficiente. A EPsi 

forma, sobretudo, académicos.  

E, para colmatar esse gap entre a teoria e a 

prática, recorri a formação complementar, 

naturalmente. Auto-estudo, coaching informal, 

que agradeço a toda a hierarquia da 

organização, desde o Management até às 

minhas colegas, passando, naturalmente, pelo 

papel crucial da Head Manager da área, a Dra. 

Lígia Portovedo. 
 

E depois do curso? 
(Entrevista a João Malheiro, antigo estudante da EPsi) 
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Tenho-me desenvolvido muito – e outro tanto 

tenho por desenvolver! Também os colegas 

mais seniores me apoiaram no preenchimento 

deste gap e, naturalmente, recorri a formação 

formal. Por definição, a formação tem uma 

vertente ligada ao trabalho que a educação não 

tem, necessariamente. Com o preenchimento 

destas necessidades, acabei por ver o meu 

currículo enriquecer aos poucos. Continua a 

acontecer, quotidianamente e, volta e meia, lá 

vou eu ao Linkedin actualizar o meu perfil! 

O que achas da nova proposta curricular 

que a Escola de Psicologia propõe, muito 

voltada para a investigação? 

Encontro-me um pouco afastado da EPsi 

para responder a esta questão. A Escola, 

certamente, terá os seus argumentos, que 

desconheço. Acredito que, como qualquer 

opção, tem vantagens e desvantagens. Vou 

focar-me nos estudantes que, como eu, 

procuram na academia ferramentas para uma 

carreira na comunidade. É sob esse ponto de 

vista que respondo. 

Acredito que uma formação académica 

marcadamente metodológica e científica 

formará profissionais com características 

apreciáveis, como o rigor, o raciocínio lógico, 

entre outros. Quem sai para o mercado de 

trabalho, quem sai da academia levará, 

provavelmente, uma mala de ferramentas de 

gama mais alta. Ferramentas das boas, das 

caras, mas, provavelmente, mais afastadas 

daquilo de que a comunidade necessita. 

Acredito que o gap que eu e, certamente, outros 

sentiram aumentará com esta reformulação 

curricular. Teremos um curriculo “intocável” do 

ponto de vista académico-científico, e isso é 

relevante, sobretudo para quem fica “dentro” 

da academia. Para quem quer sair, aí, as 

dificuldades iniciais serão maiores. Mas 

acredito que, com o rigor metodológico da nova 

proposta, virão as competências de resolução 

de problemas e resiliência de que falávamos e, 

logo, de responder à distância entre o meio 

académico e o mercado de trabalho. 

A nível profissional, onde e como, 

idealmente, te imaginas daqui a 10 anos? 

Dez anos ainda é uma meta bastante 

distante. Eu tendo a repartir os meus objectivos 

em metas mais concretas e próximas – 

objectivos SMART. Mas vá, façamos a 

abstracção. Idealmente serei Director de um 

Departamento de Recursos Humanos de uma 

empresa inovadora, irreverente, jovem (daqui a 

dez anos mesmo eu continuarei a ser jovem), 

exportadora e bem-sucedida. Onde? Gosto do 

Norte e do Centro do país. E não me apetece 

emigrar, apesar dos apelos do governo e da 

presidência da república. Ainda que me apeteça 

continuar a ir “beber” do que por lá por fora se 

faz, e importar essas mesmas boas práticas.  

Sonhar não custa, pois não? Gosto da 

responsabilidade, da decisão. Não me assustam 

nem fujo delas. Daqui a dez anos espero poder 

ler esta entrevista e responder “Perfeito, 

consegui!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um apontamento: hoje, para muitos 

jovens universitários, a emigração deixou de 

ser uma opção para ser uma obrigação no 

futuro. O que pensas da oferta de trabalho 

em Portugal para quem tem o mesmo 

background académico que tu? 

Esta questão tem bastante de político… Mas 

não lhe vou fugir. Claro que a resposta 

representará as minhas posições políticas, que 

podem ou não coincidir com as de quem ler a 

entrevista. Colegas, sintam-se à vontade para 

discordar! 

Sabemos que a situação nacional não é 

nada favorável aos recém-licenciados. Ainda 

outro dia lia no Público que metade dos jovens 

com menos de 25 anos são desempregados. É 

uma realidade com a qual temos que viver. 

Infelizmente, a nossa política de retenção 

de talentos não é a melhor. Aliás, temos os 

nossos decisores a incentivarem os cérebros a 

fugirem do país, quando aquilo de que 

precisamos é, precisamente, de cérebros.  

Vejo com bons olhos a emigração 

desenvolvimental. Sair do país para se 

especializar, crescer, valorizar, e regressar. No 

nosso corpo docente, e mesmo entre os colegas 

de doutoramento (para não falar nos Erasmus), 

temos inúmeros exemplos disso mesmo. 

Infelizmente, a mesma política que, 

actualmente, incentiva os jovens a emigrar, 

nada faz para que os cérebros regressem, 

entrem no país. Assim, se pensarmos no 

conhecimento como um bem transaccionável, 

Portugal está a incentivar a que o conhecimento 

potencial fuja sem capitalizar em conhecimento 

efectivo. Caminhamos para uma situação em 

que os bons não são incentivados a ficar, nem 

tão pouco a regressar. 

Acho, contudo, que o nosso tecido 

empresarial, e as organizações em geral, estão 

sensíveis ao talento e há, a espaços, lugar para 

os que querem ficar. Apesar de soar a frase 

feita, é minha convicção que para os bons, 

existe sempre um lugar, ainda que a procura 

seja inegavelmente mais complicada hoje do que 

há dez anos atrás e possa mesmo passar pela 

criação desse mesmo lugar. 

Atendendo ao que conheces das 

necessidades do mercado de trabalho actual 

e das novas áreas emergentes na 

Psicologia, tens conselhos a dar aos alunos 

que a EPsi está agora a formar? 

Eu bem queria fugir das frases feitas, mas a 

motivação intrínseca é tão poderosa que não 

posso. Estudem aquilo de que realmente 

gostam, esforçem-se, sejam competentes, e 

existirá um espaço. Se não existe, arrisquem, 

criem-no. Ideias novas e disruptivas, em áreas 

emergentes, têm particular facilidade em 

vingar. Apesar de em 1993, quando a PRIMAVERA 

foi criada, o clima geral ser outro, foi assim que 

este projecto nasceu. Como poderia não 

defender esta postura? 

Na área das organizações acredito que a 

engenharia comportamental e as neurociências 

terão muito em breve uma palavra forte a dizer, 

mas isto é apenas uma aposta, baseada na 

crescente necessidade que as organizações 

têm de compreender e moldar o 

comportamento e as atitudes às suas 

necessidades. Se estivesse agora a estudar, 

provavelmente, iria espreitar o que anda o 

mundo da Engenharia comportamental a 

tramar…  
 

E depois do curso? 
(Entrevista a João Malheiro, antigo estudante da EPsi) 
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Como atento seguidor da agenda 
da AEPum - que sabemos que és -, 
gostarias de deixar alguma sugestão 
para próximas actividades? 

A AEPum tramou-me com esta 
pergunta. Eu sou atento seguidor da 
agenda, é verdade, mas não tanto 
participante… Infelizmente, a minha 
agenda está em constante colisão 
com a da Associação. Acho que o 
último evento de que participei foi 
uma RITE sobre estilos de liderança. 
Mourinho vs. Guardiola. 
Espectacular!  

Orgulho-me de ter visto a equipa 
do GEP fazê-lo chegar a AEP, de ver a 
AEP crescer, de fazer parte do 
projecto. Houve um hiato entre a 
“minha” AEP e a actual, mas tanto 
vos chateámos que vocês pegaram 
nela, e tenho visto um excelente 
trabalho. Esta PSIquê é uma prova 
“viva” disso mesmo. E acho que está 
muito bem entregue, o projecto. 

Acredito que, claro, haverá áreas 
em que possam investir. A ligação PSI 
– comunidade, que tanto frisei 
durante os últimos minutos, é uma 

oportunidade para a AEP. Por que 
não? RITEs com profissionais. “O que 
fazes tu, que trabalhas fora do 
“nosso” meio académico?” 

Acredito que não devem deixar 
cair o PSInema, as RITEs nem os 
SIPUM. São actividades marcantes. 
Desconheço o impacto desta revista, 
mas espero com esta entrevista 
contribuir para o reforço do mesmo. 
E vocês? O que andam a tramar para 
o futuro próximo? 

E depois do curso? 
(Entrevista a João Malheiro, antigo estudante da EPsi) 

Margarida Vasconcelos 

Vice-presidente da AEPUM 

4º ano 



III SIPUM 

Regulamento e mais informações em  www.aepum.weebly.com 
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“Condicionamento Financeiro” 
Daniel Oliveira 

2º ano 

Canto da Arte 

Próximas Actividades 
RITE’s (datas previstas): 

 

13.Mar.2012 

10.Abr.2012 

29.Mai.2012 

 

Psinema: 

 

29.Mar.2012 

26.Abr.2012 

24.Mai.2012 
Consulta as votações no site da AEPUM 

III SIPUM: 

 

15.Jun.2012 

Data limite para envio de resumos: 

29.Abr.2012 
Mais informações no site da AEPUM  

 
 

 

Estamos a preparar mais actividades 

interessantes para ti! Fica atento(a)! 

Mantém-te actualizado(a) na página 

do facebook da AEPUM e no site. 

aep.uminho@gmail.com aepum.weebly.com facebook.com/aepum 


