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Judo: Telma Monteiro 

conquista bronze em Abu 

Dhabi 

 
A 

Colégio Internacional de 

Vilamoura é a melhor escola 

secundária 

 
O 

ANACOM promove guia para 

pessoas com necessidades 

especiais 

 
A 

Autoridade Nacional de 

Maternidade de Setúbal 

reconhecida pela Unicef 

 

O Hospital de S. Bernardo, em 
Setúbal, foi distinguido pela Unicef 
como um “Hospital Amigo dos 
bebés”. Na base desta certificação 
internacional está a formação dada 
pelos profissionais de saúde sobre 
o aleitamento materno e o apoio 
às mães na amamentação.

 
 

Prémio de Jornalismo “Novos 

talentos” 
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Geração Extrema! 
 

Ela é uma jovem Mestre em Comunicação, o livro um ensaio sobre a sua 
geração. De entre todos os epítetos que esta “Geração à Rasca” tem sido 
alvo, Inês Teixeira-Botelho apresenta-nos uma visão “extrema” de quem 
tem a missão de fazer da nossa sociedade um meio mais justo. Nascido a 
partir de uma tese de mestrado, “Geração Extreme” é uma lição sobre 
uma nova forma de olhar o mundo.
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medalha de bronze na categoria -
57Kg no Grande Prémio de Abu 
Dhabi pertence à judoca 
portuguesa Telma Monteiro, 
forçada a abandonar a prova por 
motivos de lesão.

 
 

Colégio Internacional de Vilamoura 
estreou-se na liderança do ranking 
anual de escolas nacionais 
elaborado pelo Diário de Notícias, 
baseado em dados fornecidos pelo 
Ministério da Educação. Também o 
Externato Nossa Senhora da Paz, 
do Porto, se destacou como líder, 
relativamente ao ensino básico.

 

Comunicações (ANACOM) anunciou 
o lançamento de um guia para 
pessoas com necessidades 
especiais no encerramento do II 
Congresso Nacional de Inclusão, 
que decorreu em Coimbra, 
subordinado ao tema “Inclusão 
Digital = Cidadania Activa”.

Este prémio tem como objectivo 
descobrir e promover as 
capacidades e o talento dos jovens 
jornalistas no domínio do 
jornalismo escrito e incentivá-los a 
realizarem trabalhos, cuja 
qualidade e interesse jornalísticos 
possam vir a ser publicamente 
reconhecidos e divulgados, 
segundo comunicação do Gabinete 
para os Meios de Comunicação 
Social (GMCS) no respectivo site.
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qual a categoria de notícias que 
mais procura neste site?

 Resultados    

 País  

 Mundo  

 Economia  

 Cultura  

 Educação  

 Tecnologia  

 Desporto  

 Ambiente e Ecoliving  

 Arquitectura e Design  

 Turismo e Gastronomia  

 Saúde e Bem-Estar  

 

 

 

 
 

 

El Corte Inglés, 10 de Outubro de 2011. Inês Teixeira-Botelho, Mestre em Comunicação, Organização e Novas 
Tecnologias pela Universidade Católica Portuguesa, apresentou a edição em livro da sua investigação sobre os 
comportamentos da geração da qual faz parte.

Comportamento geracional
Este é um livro adaptado, mas escrito “para um público vasto, com as conclusões mais interessantes para a 
vida quotidiana das pessoas”, refere a autora. É uma investigação que pretende pôr fim à ideia negativa sobre as 
gerações mais novas, alicerçada em notícias de jovens desempregados e "encostados" à vida, de violência nas 
escolas, de episódios de “bullying”, de choques geracionais com os mais velhos, etc. Para Inês, “é uma geração 
que foi abençoada com uma enorme quantidade de oportunidades e que tem todas as ferramentas de 
que precisa para triunfar no mundo”.

Herdeiros de uma vida fácil e encostados à vida
Está bem enraizada na nossa cultura a concepção de um curso superior enquanto garantia de um emprego para a 
vida. Para Inês, “é uma crença que vem dos nossos pais e antecessores. Há cursos sobrelotados que só 
conduzem à precariedade e ao desemprego, e quando os jovens entram na faculdade não têm ainda a 
autonomia e a independência que os capacite a procurar, sem opinião familiar, um curso que 
corresponda às suas reais capacidades. As escolhas são por isso muitas vezes baseadas no que os seus 
antecessores vêem como licenciaturas ‘sérias’”.
O “prazer de fazer” e as “profissões de sonho” acabam por secundar uma certa pressão imposta pela sociedade para 
que os jovens se tornem advogados, economistas, engenheiros ou arquitectos – são esses os cursos dignos. O que 
acaba por resultar, segundo a autora, em “sujeições profissionais” que não deveriam acontecer. As opções de 
cada um devem ser tomadas em consciência mas com recurso também à emoção – o que se gosta e aquilo em que 
se é bom. Porque “para os bons há sempre lugar”.

Responsabilidade social nos jovens
Inês Teixeira-Botelho acredita que a sua geração vai 
marcar uma diferença pela sua relação com os outros: 
“preocupação com os outros, grande capacidade 
empática, open-mind e muito menos preconceito 
que os seus antecessores”, são as ferramentas que 
podem contribuir para uma grande mudança no mundo. 
“Recebo muitos e-mails com convites para grupos 
no Facebook, uns sobre projectos de solidariedade 
levados a cabo por jovens, outros com simples mas 
importantes discussões para uma sociedade mais 
justa. É pena que a concepção do jovem na nossa 
sociedade seja tão negativa, pois resulta em pouca 
margem de manobra para que sejam ouvidos. E 
eles têm muito a dizer”, aponta ainda a autora.

Relação com a política
A ideia generalizada é a de que – uma vez mais – os 
jovens não se interessam pela política. Inês Teixeira-
Botelho considera, no entanto, que esta geração tem o conhecimento necessário a um papel decisor no futuro, mas 
que está “desinteressada da política porque não reconhece o papel de liderança, de seriedade, de 
objectividade, de justiça e de busca do bem-comum nos actores políticos actuais”.
Não é portanto uma questão de despreocupação, mas sim de falta de crença nos resultados e nas pessoas. Para a 
autora, “a preocupação e o interesse advêm de uma pessoa que age como cidadã que pensa em si 
enquanto alguém inserido numa comunidade, e que por isso respeita os outros, com brio em ser alguém 
melhor”.
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9 noções do que é ser Jovem
Pensam de forma diferente dos nossos antecessores, através de 
uma actividade cerebral adaptado à nossa vida totalmente imersa 
em tecnologias.
O hemisfério direito do cérebro é o mais usado, tornando os 
jovens menos lógicos, sequenciais e analíticos.
Os jovens valorizam mais as emoções, procuram sempre um 
sentido para as coisas que fazem e as suas estruturas cognitivas 
organizam-se de forma paralela: chamam-se hypertext-minds.
Conseguem desempenhar mais do que uma tarefa ao mesmo 
tempo, não gostam da sequencialidade do ensino escolar.
Têmos relações mais espontâneas e ininterruptas, sempre in 
touch através do telemóvel, da internet e das redes sociais. E 
usam as tecnologias sobretudo em prol das nossas relações.
Sentem-se cidadãos do mundo e por isso têm necessidade de 

viajar, de trabalhar e estudar no estrangeiro.
Conseguemos manter relações sem fronteiras com amigos de outras nacionalidades porque sentem que vivem numa 
aldeia global onde, com as tecnologias, estão sempre em contacto.
São oriundos de famílias mais pequenas – muitas vezes filhos únicos ou com pais divorciados – e usam as 
tecnologias para se relacionarem com os amigos e combaters alguma solidão que possam sentir.
Têm uma relação com o telemóvel muito própria, e que deriva de todo o seu background: foi a primeira tecnologia 
pessoal que tiveram, o seu primeiro espaço privado, o sitio onde puderam "anarquizar" a sua linguagem e forma de 
escrever. É o armazém pessoal de memórias dos jovens, a sua ligação ao mundo, parte da sua identidade pessoal e 
a forma de ter amigos e construir relações. É a base da sua sociabilidade enquanto seres humanos.
No final, Inês deixa uma mensagem: “os cargos de excelência lá fora, a capacidade de iniciativa e os 
resultados extraordinários são uma realidade entre os jovens, mas ainda pouco valorizados. Eu tenho 
uma grande confiança na minha geração e nas gerações futuras, estamos muito mal impressionados 
com o estado do mundo actual e acredito que tentaremos não cair nos mesmos erros.”
“Actuem sempre de forma a que se possam orgulhar do que fizeram, se assim for é porque valeu a pena.”
Tiago Belim
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