
A aventura asiática:
Japão paga bolsas
a alunos portugueses
Estudos. Em 2015, candidataram- se 95 estudantes ao programa, sobre-
tudo nas áreas de engenharia e arquitetura. Bolsas a partir de 1 100 euros

Falar japonês não
é um requisito

para a
candidatura

SUSETE FRANCISCO

Angela Santos estudava tsunamis
em Portugal e, como já trabalhava
com um professor japonês, resol-
veu candidatar-se à bolsa que a em-
baixada deste país abre anualmen-
te para estudantes portugueses.
Partiu em 2003 e o que era uma bol-
sa de um ano e meio acabou numa
estada de cinco anos. Fez mestrado
e doutoramento em terras nipóni-
cas e se a tese com que finalizou os
estudos é sobre um tema bem por-
tuguês - O sismo e o tsunami de
1755 -, Angela Santos chegou de
Sendai com um Research Encoura-
gement Award (Prémio de Encora-
jamento à Investigação) dajapan
Society of Civil Engeneers.

Investigadora no Centro de Es-
tudos Geográficos do Instituto de

Geografia e Ordenamento do Ter-
ritório da Universidade de Lisboa,
a geógrafa de 39 anos é um exem-
plo de quem procura esta iniciati-
va da embaixada nipónica para
completar os estudos no estran-
geiro. Já lá vão 30 anos de atribui-
ção desta bolsa, que tem nova-
mente candidaturas abertas até ao
dia 30 de junho para o próximo pe-
ríodo letivo.

Quem quer ir para o Japão?
De acordo com dados da Embai-
xada do Japão no ano passado can-
didataram-se à bolsa 95 estudan-
tes portugueses. Nos anos anterio-
res as candidaturas rondaram

sempre as 50, com exceção de
2013, em que ultrapassaram uma
centena. Mais precisamente, fo-
ram 1 12. A embaixada não tem ex-
plicações para este número recor-
de, mas uma questão que pode
não ser irrelevante é que ele coin-
cide com o pico da crise económi-
ca em Portugal. Não há limitações
quanto à área de estudo dos candi-
datos, mas, ainda de acordo com
os dados da embaixada, a maior
parte vem das áreas de engenha-
ria, arquitetura, ciências ou rela-
ções internacionais.

Aquele que, à partida, será um
dos maiores obstáculos aultrapas-
sar pelos candidatos - a língua -
não consta dos requisitos iniciais.
Os primeiros seis meses passados
no Japão são precisamente para
isso -um curso intensivo dejapo-
nês. Não dápara falar
fluentemente, dá

para "sobreviver", diz

Angela Santos. Não é

um problema, mes-
mo em termos aca-
démicos, garante, nas
universidades fala-se
inglês. Comum apoio
monetário a partir de
1100 euros mensais, também o
custo de vida não é um obstáculo,
diz a investigadora: 'Abolsapagaas
despesas."

Organização e pontualidade
Do outro lado, que perfil procura a

embaixada para a atribuição des-
tas bolsas? Natsuki Konagaya, di-
plomata responsável pela Infor-
mação e Assuntos Culturais da
embaixada nipónica, em Lisboa,
sublinha que as bolsas se destinam
a quem "está motivado, tem obje-
tivos muito claros e tem interesse
no Japão". E a "quem pode no futu-
ro contribuir para estreitar as re-
lações entre os dois países com
base na sua experiênciano Japão",
acrescenta. Uma das preocupa-
ções da embaixada passa por
manter o contacto com os ex-bol-
seiros, quando estes regressam
a Portugal. Daqui resultou o apoio
à criação de uma associação de
antigos alunos, que nasceu em
2010.

Apesar da distância, a todos os
níveis, entre os dois países, Angela
garante que não teve um grande
choque cultural. "A grande dificul-
dade foram as condições climaté-
ricas, tempo quente com 90% de
humidade é uma coisa horrorosa.
E depois neva no inverno", diz ao
DN a geógrafa, que elege a organi-

zação e a pontualida-
de como as caracte-
rísticas dos nipónicos
que mais a surpreen-
deram - por oposição
ao que estava habi-
tuada em Portugal.
Foi uma experiência
muito positiva, ga-
rante: "Só não fiquei

lá porque não há emprego."



Da experiência ficaram amigos
japoneses com quem mantém
contacto. Entretanto, já regressou
três vezes nos últimos anos, tam-
bém por razões profissionais. A ci-
dade onde estudou , Sendai, na re-
gião deTohoku, esteve no centro
do violento sismo - e do posterior
tsunami- que atingiu o país em
20 1 1 , e destruiu parte da região.

OUTROS PROGRAMAS

FLAD
> É um dos projetos de apoio
mais procurados em Portugal.
A Fundação Luso-
-Americana para o

DesenvoLvimento (FLAD) atri-
bui as boLsas FuLbright a estu-
dantes Licenciados, bem como
a professores e investigadores
com doutoramento, para faze-
rem investigação ou mesmo
dar aulas em universidades
norte-americanas. Além des-

tas, a FLAD atribui também
vários tipos de boLsas de curta

duração.

CHINA
> Ciências, engenharias, agri-
cultura, medicina, economia,
direito, gestão, educação, his-
tória, literatura, filosofia, músi-

ca e belas-artes. Os estudan-
tes portugueses podem esco-
lher entre 279 universidades

chinesas, nas mais diversas
áreas. Mas só para o ano.
0 prazo de candidaturas para
2016-17 terminou a 31 de

março úLtimo,

CONFEDERAÇÃO SUÍÇA
> Doutoramento, pós-doutora-
mento, estágios de pesquisa e
artísticos. A Confederação
Suíça abre, anualmente, con-
cursos para atribuição de bol-
sas de estudo em vários graus
de ensino. As candidaturas

para o próximo ano letivo já fe-
charam em novembro do ano

passado. Deverão reabrir (onli-
ne) no próximo mês de agosto,

para o ano Letivo de 2017-2018.


