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Manaira Athayde:
"O conhecimento
é a arma mais poderosa
que podemos ter"

Manaira Athayde venceu em Ciências Sociais e Humanas foto: D.R./M.Athayde

Teses vencedoras de 2018 versaram sobre Ruy Belo,

campos de petróleo e preços e salários em Portugal.

A afirmação "o conhecimento é a

arma mais poderosa que podemos
ter" é de Manaira Athayde, que de-
senvolveu a sua tese de doutora-
mento na área da literatura, mas

poderia ter sido proferida por qual-
quer um dos vencedores dos Pré-
mios Científicos Mário Quartin
Graça de 2018. Tal como a investi-
gadora brasileira, Fernando Mar-
tins e Gil Correia, portugueses e os

outros dois premiados na 9. a edição
deste trofeu, fazem da investigação
e ciência o fio condutor da sua vida,
embora em áreas tão díspares como

a economia ou a geoengenharia. Os
três vencedores foram revelados
neste mês e irão receber os seus

prémios - resultantes de uma par-
ceria entre o Banco Santander Por-

tugal e a Casa da América Latina -
no próximo mês de dezembro, em
data ainda não fixada. Ao Dinheiro
Vivo, falaram das suas teses de dou-
toramento e do que representa,
para si, este trofeu.

"A minha tese investiga a impor-
tância de autores do modernismo
brasileiro na produção poética e no

pensamento crítico de Ruy Belo,

um dos mais conhecidos nomes da

poesia portuguesa do século XX",
explicou Manaira Athayde. Do seu
estudo resultou a tese Ruy Beto e o

Modernismo Brasileiro. Poesia, Espó-
lio, que neste ano conquistou o Pré-
mio Científico Mário Quartin Gra-

ça na categoria de Ciências Sociais e

Humanas.
Quanto aos 5000 euros que o tro-

feu lhe vai render, Manaira Athayde
vai investi-lo num pós-doutora-
mento. "Seguirei estudando, sem-

pre. E gostaria de aproveitar a opor-
tunidade para dizer, diante de tem-
pos tão difíceis que o meu país atra-

vessa, que o conhecimento é a arma
mais poderosa que podemos ter",
sublinhou a investigadora, referin-
do-se à recente eleição presidencial
no Brasil.

Gil Correia, geólogo especializa-
do em geoengenharia de reservató-
rios petrolíferos, foi o vencedor do
Prémio Quartin Graça 2018 na ca-

tegoria deTecnologias e Ciências

Naturais. Com a sua tese Integração
de Caracterização de Reservatórios
com Ajuste de Histórico Baseado em

Poços-Piloto: Aplicação ao Campo de

Nome, procurou "melhorar a inter-
ligação entre o trabalho dos geo-
cientistas e dos engenheiros de re-
servatórios, propondo um fluxo de
trabalho que integra diversas técni-
cas de diferentes disciplinas, pro-
movendo a obtenção de modelos
geológicos mais consistentes", ex-

plicou.
O prémio surpreendeu-o, mas

Gil Correia já tem planos para os

5000 euros. "Estou a finalizar o es-
tudo para a criação de uma peque-
na empresa que irá atuar na área do

turismo, divulgação científica e

consultadoria. Este prémio mone-
tário vem na altura ideal para ajudar
no arranque da empresa no início
de 2019", revelou.

Na categoria de Ciência Econó-
micas e Empresarias, o Prémio
Quartin Graça coube a Fernando
Martins pela tese de doutoramento



Rigidez de Preços e Salários: Evidên-
cias Macroeconómicas, que desen-
volveu no Instituto Superior de
Economia e Gestão.

Com o seu estudo, o economista
descobriu que, "no atual contexto
de inflação baixa, a arquitetura do
sistema de formação de salários" -
que é fixado por negociações entre
instituições ou por força da lei -,
"é incapaz de garantir a necessária
flexibilidade dos salários reais em
cenários adversos", ou seja, em épo-
cas de crise. Pelo que o investigador
sugere que se considere a hipótese
de "introduzir mecanismos de ne-
gociação salarial mais descentraliza-

dos", que prevejam a possibilidade
de as empresas aderirem (opting-in)
ou não (opting-out) a um contrato
setorial.

Quanto ao prémio, Fernando
Martins vai usar o valor pecuniário
para continuar a investigar e a pu-
blicar artigos em revistas de refe-
rência.

Ver noticia mais desenvolvida em

www.dinheirovivo.pt/seccao/campus-san-
tander-universidades-2018


