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Pedro Sarmento Gouveia
dirige PayUp Romania

O gestor assumiu
a função de
“country
manager” da
PayUp Romania,
subsidiária da

PayUp, SGPS, empresa de
pagamentos e serviços
financeiros electrónicos.
Pedro Gouveia desenvolveu a
sua carreira na área financeira
e fiscal de várias empresas,
tendo entre 2003 e 2006
assumido as funções de CFO da
Efacec International.

Renault Portugal tem novo
director de vendas

José Pedro Neves
é, desde 1 de
Maio, o novo
director de
vendas da
Renault Portugal,

substituindo no cargo José Caro
de Sousa que assumiu, na
mesma data, o cargo de
administrador-delegado da
Renault. Tem 43 anos é
licenciado em Engenharia de
Informática e iniciou a sua
carreira na Renault em 1988.

Microsoft entrega área de
MSN e Live a Diogo Marnoto
A Microsoft Portugal anunciou
a entrada em funções do novo
responsável pela área de Digital
Advertising Solutions, que
comercializa ofertas de serviços
com a marca MSN e Windows
Live. O novo director comercial
chama-se Diogo Marnoto e a
sua chegada à Microsoft tem
como objectivo “potenciar a
estratégia de investimento da
empresa no negócio ‘online’”,
explica a tecnológica em
comunicado. Estava, desde
2005, na agência Hi-Media.

DTZ reforça equipa
de investimento
A consultora imobiliária global,
acaba de contratar Nuno
Torcato para o cargo de
“associate director”, no
departamento de Investimento
da empresa. Tem 30 anos e já
passou por empresas como
KPMG, banco Finantia e Adecco.

Imporvenda com novo
director de produção
Adriano Isidoro é o novo
director do departamento de
produção da Imporvenda,
empresa portuguesa de
transformação de bacalhau.
Com bacharelato em
Engenharia Mecânica, o gestor
fez parte da sua carreira na
área de produção na indústria
automóvel.

Trânsitos
À SEXTA

Viajar pelo espaço | Entre os candidatos portugueses a astronauta há uma mestre em Geologia e um ex-missionário. Sonhar não custa.

ESA

REPORTAGEM

“Primeiro astronauta e depois
Presidente da República”
Oferece-se emprego, bem remunerado, para quem goste de viajar

� Título universitário, ou equivalen-
te,emCiênciasNaturais,Engenharia
ou Medicina. Formação adicional em
aeronáutica/astronáuticadávantagem.

� Idadeentreos27eos37anos,pre-
ferencialmente.Oastronautamaisve-
lho a voar no espaço tinha 77 anos.

�Saberfalareescreveringlês.Évan-
tajosoconheceroutras línguasalémdo
inglês, especialmente o russo.

� Forma física “adequada à idade”.

A ESA não procura “super-homens”
nem atletas de alta competição.

�Nãoserdependentedeálcool,dro-
gaou tabaco.

� Capacidade de argumentação e
para trabalhar sob “stress”. Memó-
ria, concentração,orientaçãoespacial,
coordenação são outros requisitos.

� Terpaciênciaparatrabalho de Re-
lações Públicas. Astronauta só passa
1% a 10% da sua carreira no espaço.

O que é preciso para concorrerFilipe Paiva Cardoso
filipecardoso@mediafin.pt

“Há sempre o ‘e se...’”Esta é a ex-
pressão que melhor resume o espí-
rito dos candidatos portugueses ao
programa europeu de recrutamen-
todeastronautasquearrancasegun-
da-feira.PertenceaDiogoAlmeida,
engenheirocivilde31anos,umdos
cerca de 10 interessados que esteve
ontem em Lisboa na apresentação
do processo de selecção daAgência
Espacial Europeia (ESA). Requisi-
tos? Títulouniversitárioemciências
naturais, engenharia ou medicina,
entre27e37anospreferencialmen-
te, não ter grandes problemas de
saúde e muita vontade.

Estaéaprimeiravezque interes-
sadosportuguesespodemparticipar
num processo de selecção da ESA,
já que desde a adesão de Portugal
ainda não tinha sido aberto ne-
nhum.“Nasci na altura correcta”,
dizpor issoTâniaFerreira,cuja ida-
de,29anos,encaixano“perfil”pro-
curado.Mas 1978,o“seu”ano, foi
igualmenteaqueleemqueaESAes-
colheu os primeiros astronautas, a
saber–umchecoslovacoeoutropo-
laco.Para esta Mestre em Geologia
ascoincidênciasnãoficamporaqui:
“No outro dia estive com alguns
amigos e, na lista de coisas a fazer
antes de morrer, apontei ‘Ver o es-
paço’ediasdepoissoubedoconcur-
so”.Por curiosidade,o que mais es-
tava na sua lista? “Ser a primeira
Presidente da República portugue-
sa” apontou a também doutorada
emboadisposição,umrequisito in-
tangível,mas aparentemente neces-
sário a um bom astronauta.

“Têmdeterpresentequeamaior
parte do trabalho de um astronau-
ta éde relaçõespúblicas,fazeraqui-

loqueestouaquiafazeremLisboa”
advertiu Ernst Messerschmid, do
corpo europeu de astronautas, que
ontemapresentouoprogramadese-
lecção da ESA no Pavilhão do Co-
nhecimento.

IvoVieira vai ser outro dos can-
didatos portugueses.“Desde os 15
anosquesonhoserastronauta”,co-
meçapordizer.Maisdoquesonhar,
este ex-missionário de 36 anos tra-
balhou para estar o mais bem pre-
parado possível quando surgisse a
oportunidade.“Tenho ‘brevet’, sou
engenheiro físico, tenho um douto-
ramento em proporção plásmica,
participei no POSAT-1 e já colabo-
ro com a ESA na empresa onde es-
tou”explicou.Confiante?“A única
coisa que me preocupa é a concilia-
ção com a família”, responde.

Os candidatos portugueses vão
enfrentarumaduraconcorrência.O
processo de selecção deverá termi-
nar com a contratação de apenas
quatro astronautas – mais uma lis-
tade“suplentes”–,sendoesperadas
dezenas de milhares de candidatu-
ras vindas dos 17estados que com-
põem a ESA. As inscrições estão
abertasatéaoúltimominutododia
15 de Junho no“site”da agência –
www.esa.int/astronautselection.

Da análise aos currículos e rela-
tóriosmédicos exigidos–JAR-FCL
3 ou equivalente – a ESA irá esco-
lhercercademilcandidatos,quese-
rão depois sujeitos a avaliações psi-
cológicas, exames médicos – “de
uma exaustão como nunca viram”
–, avaliações de capacidades cogni-
tivas,entrevistas...processosquegra-
dualmenteeliminarãoalgumascan-
didaturas.“Nãocustanadatentar”,
dizem,comrazão,estesportugueses
quedesejamrecolocaropaísnarota
dos Descobrimentos.

A vida no espaço não é fácil. Perda de massa muscular e óssea, dimi-
nuição do controlo postural e da locomoção e perdas de volume san-

guíneosãoalgumasdas“facturas”.Umajornadadetrabalhodura12horas,
com tarefasdomésticascomoprioridade.O usodacasadebanhoécurioso:
preso àsanitacom um cinto de segurançae fixadores, onde correntesde ar
puxam osresíduosque sãosecosavácuoe quimicamente tratadosparare-
moverodoresebactérias.Umoutrofactorquedificultaavidaéaimpossibi-
lidade de tomar banho na estação espacial, “pormenor” que é trocado por
uma“lavadela”detoalhaensaboada.Esteéumcenárioqueosastronautas,
porém,raramenteenfrentam,jáqueapenas1% a10%dasuacarreiraépas-
sadanoespaço.Emmédia,entreaformaçãoeoprimeirovooespacialdeum
astronauta, costumam decorrersete anosde intervalo. FPC

“Fly me to the moon”, mas leva
um bom “necessaire”

Ver a Terra do espaço
é uma das coisas que
gostaria de fazer antes
de morrer, outra é ser
a primeira Presidente
de Portugal.
Tânia Ferreira, 29 anos
Mestre em Geologia

O que me falta é ser
astronauta e depois
quero criar um
satélite. Desde os 15
anos que sonho
ser astronauta.
Ivo Vieira, 36 anos
Eng. Físico com doutoramento


