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DATA IS KING
A afirmação de autor desconhecido espelha a
actual evolução das sociedades onde mais do
que nunca a informação e o conhecimento estão
entre os bens mais valiosos do mercado O valor

é de tal ordem que se tornou num negócio num
instrumento de análise mas também de mani

pulação Com o recurso à tecnologia à Internet
das Coisas não há empresa que não reúna da
dos para fundamentar decisões de gestão para
conhecer melhor os clientes para optimizar o
negócio ou simplesmente para os comerciali
zar É aqui que entra a Pordata Base de Dados
de Portugal Contemporâneo e a sua responsável

Maria João Valente Rosa começou por es
tudar Demografia mas apaixonou se pelos
números porque lhe dão segurança e a aju
dam a contaras histórias das pessoas Curio
sa e muito irrequieta em relação à sociedade
é uma das vozes mais respeitadas quando o
assunto são estatísticas e uma acérrima de

fensora da importância dos dados naforma
ção de uma opinião livre e fundamentada
É a partir dos números que cada um pode for
mar as suas opiniões sem pensar pela cabeça
dos outros explica sublinhando que são o ga
rante da liberdade que tanto preza
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MÁRIÁ JOÃO VALENTE ROSA

QUEREMOS
REGRESSAR
AO PASSADO
MARIA JOÃO VALENTE ROSA DIRECTORA DA PORDATA CONHECE COMO NINGUÉM A
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL QUE O PAÍS ATRAVESSA E ALERTA PARA OS DESAFIOS QUE
O FUTURO LHE RESERVA NA ERA DO CONHECIMENTO NÃO SE PODE ENSINAR COMO
HÁCEM ANOS A FAMÍLIA JÁ NÃO ÉOQUE ERA O CICLO DE VIDA JÁ NÃO PODE SER
FORMAÇÃO TRABALHO LAZER HÁ QUE ESQUECER O PASSADO E ENTENDER
O PRESENTE PARA PREPARAR O FUTURO
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Criada pela Fundação Francisco Manuel dos
Santos FFMS em 2010 a Pordata agrega infor
mação de 60 entidades oficiais num só site e ape
sar dos cerca de 5 milhões de euros de investimen

to realizados nos seus sete anos de existência e de
exigir anualmente 10 da dotação orçamental da
Fundação assenta num conceito aproximado do
da economia da partilha

A FFMS garante que a Pordata se manterá de
acesso livre e sem quaisquer custos para o utiliza
dor para que todos possam ver que histórias con
tam os números Os números são o melhor ponto
de partida para nos situarmos na sociedade em que
vivemos e a partir daí construirmos o nosso ca
minho defende Maria |oão E foi isso que procu
rámos ao longo das mais de duas horas de entre
vista que deu à FORBES Qual o caminho da edu
cação num mundo em sobressalto tecnológico
da sociedade onde escasseiam crianças e abun
dam velhos e do futuro do Estado Social peran
te uma nova e inevitável realidade demográfica
Já a ouvimos dizer que fica triste com as
inverdades que correm na sociedade
Sãomuitas

Há muitas inverdades e muitas utilizações abusi
vas dos números e é por isso que temos de estar
muito capacitados para os saber ler e tirar as nos
sas ilações É preciso sermos sérios sobre as esta
tísticas para ler e entender a mensagem porque
os números não têm voz Não falam por si Temos
de ser nós a dar lhes voz temos de ser muito ri
gorosos no modo como os apresentamos porque
isso pode condicionar muito o modo como vive
mos hoje e como viveremos amanhã
Acha que os portugueses são pessoas
informadas

Acho que a informação existe está disponível e es
tamos muito melhor do que estávamos há algumas
décadas No entanto se a informação cresceu mui
to de uma forma exponencial sinto que a nossa ca
pacidade de a digerir e de a compreender não acom
panhou o ritmo de crescimento É um grande desa
fio das sociedades actuais para as gerações futuras
e não sei se estamos a conseguir dar conta do reca
do Ter mais informação não nos torna automati
camente mais sabedores E a minha pergunta é se
as escolas estão a trabalhar bem no sentido de aju
dar a transformar informação em conhecimento
E tem resposta para essa pergunta
Suspeito de que não estejam a trabalhar verda
deiramente
Não evoluíram ao mesmo ritmo da

informação
Claramente que não Olhando para os currículos
para aquilo que se está a leccionar nas escolas e
que é informação a que as crianças em casa che
gam em dois segundos saber qual é o cognome
do I rei de Portugal por exemplo Pode ser extre

mamente interessante mas rapidamente se chega
lá via Internet A escola continua a ser apresentada
como um conjunto de disciplinas que nada têm a
ver umas com as outras e onde o conhecimento

não está interligado Hoje as crianças vivem com
mundos cruzados com muitos mundos em si

multâneo e essa segmentação é muito artificial
E alternativas

Este ano entrou na Finlândia uma reforma escolar

em que as disciplinas continuam a existir mas o que
está em causa é a discussão de tópicos por exem
plo Imaginem que há o tópico do aquecimento glo
bal todas as disciplinas trabalham o aquecimento
global desde História a Matemática passando pe
la Língua Materna porque tudo está interligado
O mundo das crianças é tudo Prepararmos as crian
ças os futuros adultos para um mundo bem dife
rente onde não é tanto a informação por si mas o
modo como a informação pode ser trabalhada ten
do em vista o conhecimento e não a acumulação
de informação é que pode fazer toda a diferença
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Estamos presos ao passado
O Marcai Grilo uma vez falou de uma ideia muito
interessante se um médico tivesse morrido há 200

anos e agora ressuscitasse chegaria a uma sala de
operações olhava para aquilo e diria que não sabia
por onde começar nem como fazer uma cirurgia
porque olhava para todo o lado e nada fazia sentido
Um professor que tivesse morrido há 200 anos res
suscitasse e chegasse a uma sala de aula olhava pa
ra o quadro para a disposição das cadeiras e não se
sentiria desconfortável Conseguiria dar a matéria
Esta imagem é boa porque no fundo sugere que a es
cola não está a avançar ao ritmo damudança social
Isso afasta os jovens da escola
Pode afastar A escola acaba por não ser para mui
tos jovens o espaço de aprendizagem porque está
muito distanciada do mundo em que vivem Tem de
implicar esforço e trabalho mas é preciso que acom
panhe amudança dos tempos Os alunos querem re
postas às suas inquietações que muitas vezes pas
sam pelo mundo digital Esse tipo de aprendizagem
não está reflectida na escola É preciso ensinar co
mo se selecciona informação qual a boa e qual a má
É isto que os jovens cada vez mais vão ter de decidir
Isso não acontece com todaa sociedade

A evolução tecnológica tem sido muito rápida
A sociedade estáamudar e a forma como nos orga
nizamos em sociedade não está a acompanhar as
mudanças deste mundo Os números são mais uma
vez importantes para nos darem essa noção das mu
danças aceleradíssimas Por exemplo as famílias
são bem diferentes Hoje em dia quando me falam
em família já não consigo pensar nela no singular
A família de hoje é diferente da de há 30 anos
A chamada família clássica tradicional com pai
mãe e filhos continua a existir mas não é a úni

ca nem sequer a mais representada Temos famí

lias que se vão complexificando nas várias formas
Em que há os meus os teus e os nossos filhos famí
lias monoparentais famílias constituídas por pes
soas do mesmo sexo famílias que não estão assen
tes na instituição casamento e em que as pessoas
vivem em situação de união de facto Lembro que
em Portugal ACTUALMENTE A MAIORIA DOS
NASCIMENTOS JÁ ACONTECE FORA DO CASA
MENTO portanto entre pais não casados Depois
temos outras estruturas que começam a emergir
e a ganhar uma dimensão estatística muito signifi
cativa em Portugal como as crianças que nascem
e que são filhas de pais que não coabitam Tudo é
possível Talvez o que esteja a resistir mais à mu
dança seja mesmo a forma como nos organiza
mos em sociedade que não se muda por decreto
As escolas são uma dessas estruturas

Sim A escola e a educação têm de ser repensadas
no nosso país na Europa e até mesmoà escalaglo
bal Não podemos deixar isto para o futuro por
que são coisas que o podem prejudicar
Outro sinal de mudança é a diminuição da
natalidade Por que é que hámenos crianças
Porque a sociedade se desenvolveu e o desenvol
vimento é o melhor contraceptivo Mas há vários
factores A MORTALIDADE INFANTIL DIMINUIU

MUITO e as pessoas a partir de certa altura per
ceberam que os filhos que tinham conseguiam so
breviver ao primeiro ano de vida Portugal tinha
níveis de mortalidade infantil altíssimos Por ou

tro lado a criança passou a ter outro valor Deixou
de representar uma garantia para sobrevivência
na velhice e uma fonte de rendimento para a em
presa familiar Temos um aumento de escolariza
ção associada à entrada das mulheres no merca
do de trabalho que já não o fazem por necessida
de mas porque querem Mas a culpa disto tudo não
são as mulheres Há um aumento de expectativas
profissionais individuais de enriquecimento dos
projectos que faz com que o número elevadíssimo
de crianças passe a ser substituído pela qualidade
Qualidade da formação
A criança passa a ser pensada como um projecto de
vida que se quer o mais bem sucedido possível Per
de o tal valor económico e ganha um valor emocio
nal e afectivo A existência de métodos contracepti
vos cada vez mais eficazes leva a que se consiga pla
near quando e quantos filhos se pretende ter O de
senvolvimento nestas várias vertentes faz com que
possamos compreender facilmente por que razão
os países mais desenvolvidos do mundo têm níveis
de fecundidade mais baixos Aliás no mundo os

países mais desenvolvidos têm níveis de natalida
de mais baixos e os menos desenvolvidos natalida

demais alta E na verdade andamos preocupadís
simos com os níveis de natalidade mais baixos mas

que se há coisa que não falta são crianças nascem
por dia 400 mil crianças no mundo
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Por que é que na Europa são os
paísesmais desenvolvidos a ter uma taxa
de natalidade mais elevada

Todos os países da União Europeia estão abaixo
de 2 1 filhos por mulher portanto não garantem a
substituição de gerações E esqueçam as descen
dências numerosas e os níveis do passado não

vão voltar a menos que se abra mão de uma série
de conquistas e que queiramos regressar aos anos
1950 Por que é que nos países menos desenvol
vidos têm menos filhos Porque os países do Nor
te e do Centro da Europa foram os primeiros a re
gistar descidas E EM PORTUGAL HÁ SITUAÇÕES
CRÍTICAS COMO A IGUALDADE DE GÉNERO
e a divisão de tarefas entre o papel de mãe e pai
Como assim

Em Portugal a mulher afirmou se no espaço pú
blico mas continua no espaço doméstico a ter o
mesmo papel que no passado que é uma situa
ção muito difícil de gerir Os pais ficam com tare
fas mais cirúrgicas que não implicam com o seu
tempo e com o tipo de projecção que pretendem
ter O tempo das mulheres passou a ter que se di
vidir Em 2013 fizemos um inquérito à fecundida
de e a grande surpresa para mim foi que as gera
ções mais novas continuassem a reproduzir este
modelo de uma profunda desigualdade dentro do
espaço doméstico de partilha de responsabilida
des parentais muito em desfavor da mãe
Isso tem que ver com a dificuldade social de
mudar

É muito cultural sim Mas significa que a mulher se
confronta em Portugal com esta questão ser boa
mãe ou ser boa profissional E isto tem implica
ções a vários níveis Ter uma criança em Portugal
custa muito e não estou a falar a nível financei

ro Custa em termos de organização e de gestão de
tempo Quando se tem um filho é porque se quer
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ter um filho fantástico e maravilhoso E isto recai

muito sobre as mulheres que fizeram um investi
mento muito grande na educação nos seus projec
tos na formação As mulheres abandonam muito
menos as escolas que os homens estão a apostar
muito na sua carreira e a questão do tempo está
muito mal resolvida entre nós

Os homens não abdicam desse tempo
Se um homem deixar de ir trabalhar porque o fi
lho está doente perguntam onde está a mãe O pai
fica mal visto E há aqui uma certa cumplicidade
das próprias mulheres que olham para essa mãe
 naAlemanha por exemplo isso é crítico como

se ela fosse uma má mãe No inquérito havia uma
pergunta gira que era sobre qual a opção ideal de
trabalho para um pai No caso de qual era a opção
ideal para uma mãe homens e mulheres respon
deram a mãe trabalhar a tempo parcial ou pura e
simplesmente não trabalhar
Mas também porque há poucas alternativas
É verdade Há países como França onde as pessoas
deixam as crianças desde muito pequeninas nas
creches sem qualquer culpabilização Em Portugal
as pessoas ou têm os pais próximos ou alguém que
fique ou então onde é que deixam a criança O pri
meiro filho é uma experiência muito forte para pais
e mães em especial para as mães e isso condiciona
a escolha pelo segundo A desigualdade forte exis
tente entre géneros em Portugal um baixo apoio
à primeira infância associado a todas as outras ques
tões do ponto de vista financeiro faz com que mui
tas vezes se fique pelo primeiro filho Embora se
jam muitas as pessoas que queiram ter um segundo
Então qual é o verdadeiro problema da
natalidadeemPortugal
Não é a falta de crianças nem é o facto de os pais
serem egoístas O problema é que muitos gos
tavam de passar do primeiro para o segundo fi
lho e não conseguem Nós TEMOS MUITA GENTE
A TER FILHOS4 tarde mas a partir da primeira
experiência não têm a segunda Concretiza se o
sonho e o risco associado a uma segunda criança
 desemprego emprego gestão de tempo im

pede que ela surja
A componente financeira não é relevante
Também pesa mas não tanto como se pensa
Se assim fosse não eram as classes mais baixas

que tinham mais filhos Na decisão sobre ter o pri
meiro filho não se pensa no dinheiro Estar numa
situação de desemprego ou subemprego influen
cia sim muito a decisão de ter filhos E também a

estabilidade conjugal Ter um filho é um projecto
de futuro tem que existir confiança nesse futuro
Acarreira profissional também afecta a decisão
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A situação profissional é outra questão É preciso
sentir que o filho surge na altura que menos impli
cações tem na carreira profissional É um dos facto
res que mais contribui para o adiamento da decisão
Há uma alturamais propícia a ter filhos
Não há uma altura certa mas há uma altura psi
cológica a do é agora ou nunca Isto até uma cer
ta idade porque devido à diminuição da fertilida
de da mulher há uma idade a partir da qual já não
se pensa nisso
E qual é essa idade psicológica
Depende do género e do nível de educação Nas
mulheres com ensino superior a idade máxima
é 33 anos Nas mulheres com o secundário des

ce para 30 anos e nas mulheres com o ensino bá
sico para 29 anos Ou seja se uma mulher chega
aos 33 anos e não tem filhos é porque já não vai
ter Nos homens o limite de idade é de 35 anos pa
ra os mais instruídos

A quedada taxa de natalidade acentuou no
período da crise mas em 2015 e 2016 houve
uma recuperação Porquê
Eu diria que o aumento se deveu a nascimentos
que foram adiados durante o período da crise um
pouco como se fossem projectos que foram adia
dos guardados na gaveta e assim que se recupe
raram os níveis de confiança avançou se com o
projecto filho
Isso significa que não acredita que a tendência
de aumento se mantenha

Não nada indica que vá continuar ulgo que es
te aumento recente do número de nascimentos se

deve aos adiamentos dos anos anteriores

Mas não devíamos todos ter filhos até para
mitigar problemas como o envelhecimento
dapopulação
Ter filhos é uma decisão individual não pode ser
imposta por alguém em particular ou pela socieda
de É um assunto privado Ninguém pode ser dia
bolizado por não querer ter filhos E não se pen
se que os níveis baixos de fertilidade se devem ex
clusivamente às mulheres e que os homens que
rem ter muitos filhos É uma decisão muito con
sensual entre os dois géneros E não se pense que
se desatarmos todos a ter filhos vamos resolver o

problema do envelhecimento
Se existirem mais crianças não serámais
fácil resolver algumas consequências do
envelhecimento como a sustentabilidade

do Estado Social

Não porque AS PESSOAS VÃO CONTINUAR A VI
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VER MAIS TEMPO e o número de velhos conti

nuará a aumentar Defender o Estado Social impli
ca adaptá lo aos novos tempos à nova realidade
demográfica e não segundo as fórmulas do pas
sado Se insistirmos nas fórmulas do passado es
tamos a condenar o Estado Social

É como aquestão da educação que
abordámos há pouco
Exacto Como escrevi no ensaio da Fundação Fran
cisco Manuel dos Santos sobre o envelhecimento

da população o principal problema das socieda
des modernas não é o futuro é o passado Se nos
mantivermos agarrados ao passado leremos um
grande problemapela frente porque se não quiser
mos repensar o Estado Social vamos condená lo
Estamos presos aumaarmadilha demográfica
A demografia não é culpada de nada é um fac
to que resulta de uma evolução à qual a socieda

de ainda não se adaptou É como uma pessoa que
era magrinha quando era nova e que foi engordan
do com a idade mas quer continuar a usar a mes
ma roupa Não dá A roupa começa a ficar aper
tada até se rasgar e a pessoa fica ridícula É o que
está a acontecer A demografia mudou e provocou
uma série de alterações que nós não queremos ver
O envelhecimento da população é um processo
inelutável a menos que recuemos Será que que
remos mesmo recuar aos anos 1960 quando não
tínhamos tudo o que não temos agora Eu não
Mas há muita gente que diz que no tempo do
Salazar é que era bom
As pessoas arranjam ideias em relação ao passa
do completamente deslocadas do que era a reali
dade A taxa de analfabetismo por exemplo era
de 26 na década de 1970 Uma em cada quatro
pessoas não sabia ler e andava completamente à
mercê dos outros até para apanhar um autocar
ro ou para fazer outras coisas igualmente simples
EnosoutrospaísesdaEuropa tambémeraassim
Não No campo da alfabetização estávamos muito
atrasados em relação ao resto da Europa Em 1900
por exemplo nos países do norte da Europa e nos
países germânicos já a taxa de alfabetismo era su
perior a 90 O passado tem coisas boas como tu
do mas agora temos que encarar o presente e en
frentar os desafios que ele nos impõe
Regressando à sustentabilidade do Estado
Social
A FÓRMULA DE FINANCIAMENTO DAS PEN

SÕES FUNCIONAVA BEM quando tínhamos a
estrutura demográfica da década de 1960 A po
pulação era jovem as pessoas viviam menos tem
po Agora os dados são outros Não podemos con
tinuar a entender que as pessoas têm de parar de
trabalhar quando chegam à idade de reforma
Hoje uma pessoa que chega à idade de aposenta
ção não tem os mesmos atributos competências
ou conhecimentos que uma pessoa da mesma ida
de tinha há 20 ou 30 anos

Mas as pessoas continuam a reformar se
assim quepodem Porquê
É verdade Apesar da idade de aposentação ser já su
perior a 66 anos em 2015 a idade média de reforma
dos trabalhadores da Caixa Geral de Aposentações
foi de 61 anos e no regime geral da Segurança Social
foi de 62 6 anos Há vários factores que justificam es
ta antecipação Um deles é o mito de que os velhos
estão a ocupar o lugar dos mais novos a sociedade
não é um circuito de vasos comunicantes em que um
novo substitui o velho e a taxa de desemprego jovem
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não baixa porque os velhos saem dos seus postos de
trabalho Por outro lado as pessoas saem porque se
fartam o que é natural porque apesar de irem evo
luindo na carreira os seus interesses vão mudando

e acabam por cansar se do que estão a fazer
Mas isso é saudável

O problema é que as pessoas não se preparam pa
ra ter outra vida porque enquanto estiveram ali
naquele lugar a desempenhar aquela profissão
fizeram no a 200 e não puderam preparar se
para a mudança Depois rapidamente se aperce
bem de que a reforma é uma espécie de presente
envenenado Perde se uma série de vínculos por
vezes a respeitabilidade começam se a ter pou
cas histórias para contar e passa se a viver do pas
sado do que foram e do que fizeram
E aí surge o problema
Sim Ao fim de dois ou três anos há vazio e as pes
soas começam a pensar em projectos novos mas
a sociedade não lhes permite porque se conven
cionou que a partir dos 65 anos não têm qualquer
utilidade porque não têm capacidade de aprendi
zagem e começa um grande problema o desper
dício enorme de capital humano
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Como se resolve esta questão
Andamos sempre a mexer a idade de reforma nas
contribuições e no valor das pensões há imensos
anos Mas estas variáveis são meros paliativos
Temos que transformar os velhos que são vistos
como passivos em activos Tem de existir uma or
ganização do ciclo de vida diferente da actual que
assenta em formação inicial trabalho quase toda
a vida e lazer na reforma Agora a formação tem
que acompanhar o ciclo de vida e o trabalho não
pode ser tão intenso na fase central e deve pro
longar se Hoje o ciclo de vida está centrado no
trabalho Temos de centrá lo no conhecimento

É preciso gerirmelhor o tempo
Sim não podemos avaliar os indivíduos por atri
butos como sexo nacionalidade ou idade e deslo
car a importância do tempo para a avaliação Nós
fruto sobretudo das baixas qualificações valori
zamos muito o tempo que estamos no local de tra
balho em detrimento do mérito A pessoa que pas
sa mais tempo na empresa é muito mais valoriza
da e vista como mais aplicada
Acha que a actual geração dos 50 anos está a
preparar se para esta nova realidade
Não porque não tem condições para o fazer Há
pouca oferta de trabalho em part time e uma cul
tura de muitas horas de trabalho que não deixa
tempo para mais nada nem para ter filhos Mas é
uma filosofia errada e os dados mostram no Es

tamos entre os países da Europa onde se trabalha
mais horas mas onde menos se produz
E as empresas estão a contribuir para a adap
tação Hánúmeros sobre a empregabilidade
de reformados com mais de 65 anos

Há Não os sei de cor mas a taxa de EMPREGABI
LIDADE DEPOIS DOS 65 ANOS É BAIXÍSSIMA
As pessoas sabem que não têm grandes hipóteses

e passam a inactivos reformados Se existissem
hipóteses e razoáveis seria diferente
O Estado devia estimular a sua contratação
Poderia ser uma fórmula E ao contrário do que se
pensa não iria prejudicar em nada os jovens O co
nhecimento não tem idade Não podemos avaliar um
indivíduo por atributos como a idade o sexo e ou a
nacionalidade mas pelo seu conhecimento Adis
criminação de género quase já não existe embo
ra existam depois outras formas de discriminar os
géneros mas há discriminação etária Estamos a
desvalorizar o bem mais importante da sociedade
as pessoas E a sociedade não se faz de costas para
elas Não podemos ver os velhos como passivos Se
os deixarmos participar activamente na socieda
de estou convicta que a coesão social melhorará
E qual é o papel das migrações na actual
equação demográfica
São um fenómeno que pode terumpapel equilibra
dor Em Portugal por exemplo temos menos de 4
de população estrangeira residente mas que é res
ponsável por cerca de 10 dos nascimentos Há um
contributo importante porque tem impacto na ba
se e no meio da pirâmide demográfica porque são
pessoas em idade activa Mas é preciso encarar as
migrações sem preconceitos Temos de ter uma ló
gica e uma forma de olhar para o problema e defi
nir se é ou não uma ameaça não nos detendo ape
nas no presente Numa óptica europeia o contex
to é o de existirem cada vez mais outros e menos

nós Vamos ter que aprender a lidar com isso
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