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「一切是伴隨著一位好老師開始的」，這
句子可以在葡萄牙的首都見到，這是去年11
月，工會反對該國教育條件鬥爭中的託詞，
要求部份的政治歸還。這句話讓我思考和指
引著我，長期獨自一人在餐廳吃午餐的期
間，穿越時空重新探訪26年來不間斷地入讀
多個學校的眾多老師中的某些人。這個旅行
與地中海風味相反，是酸甜的。
我一直都覺得老師就像一本書。有些我
們讀了，但沒有留下印象，不好也不壞。
成為一天中的泡沫和讀過後我們並不記得
的書名。而有些長久或強迫我們去讀後，
但從不會激起我們的興趣。還有其它我們
認知其價值，但是卻不熱愛，但最終他們
影響了我們每日生活中的行為。我們再看
一次他們，他們造就我們的本質，在我們
的樹枝上添加新的種類。
但就像書本，嘗試定義好老師的原型是
一個看似容易的工作，但始終未能真正的
實施。在音樂資訊領域有這個古老想法，
就是煉金術士分析每個時代的不同音樂成
就，能夠摘要一系列的規則，允許電腦不
僅識別是否一首音樂，是或不是一個商業
成就，而是允許跟隨同一規則去自動化生
成一個成功的主題。(不？)幸運地，真相(
尤其在有關這些東西的熱情上) 是無限複雜

的，以及至今，仍不能根據任何計算機演
算法或數學規則去預測。同一方式，我的
看法是好老師不是任何一個課本的產品，
而是從根本原則的條件結合而成的整體結
果，如：性格、技術、知識和熱情。而這
些所有成份結成一個整體，而想法的情境
也是很重要的，但多變的運行已超出教師
本身的能力。情境理解為老師是老師的空
間——時間，即：父母，學校，課程和最
後是誰來教。這成份是，每個學期的多
變，將是確認老師的適應性和毅力水準。
好老師，本質上，是要有所需的可塑性去
採用教課的背景，是多變和不斷地發展的。
這，學生的診斷，無論是個人或是團體，根
本的是能代入理解社會文化背景。正是這一
點，澳門的背景是相反的，例如，近幾年我
在葡萄牙教書，可以說是「洗牌遊戲」。在
一個班裏有很多多樣式和參差不齊的情境，
無論是科學知識的水準，或是廣義的文化(
語言、宗教、美食、社會習俗、行為準則
等)，存在不是一個班，而是很多班裏面的
一個。有些大概確認的團體，有時是互相衝
突的，要求不同的方法去發展。好老師的面
前有很多情境，將必須加倍靈活應用上述結
構原理，尤其是熱情，就像誰說的，是做好
老師的可行性。

“Tudo começa com um Bom Professor” podia ler-se nas ruas da capital
portuguesa, em Novembro do passado
ano, a pretexto da luta sindical contra
as condições de ensino naquele país.
Reivindicações políticas à parte, a frase deixou-me a pensar e encaminhoume, durante o prolongado e solitário almoço na Taberna das Flores, por uma
viagem no tempo onde revisitei alguns
dos muitos professores que tive ao longo dos 26 anos em que, ininterruptamente, estive matriculado em instituições de ensino. A viagem, ao contrário
dos sabores mediterrâneos do almoço,
foi agridoce.
Não me sai da ideia que um professor é
como um livro. Há aqueles que lemos e
não deixam marca, nem boa nem má.
Ficam-se pela espuma dos dias e quando esta passa nem do título nos lembramos. Depois há aqueles que lemos por
persistência ou obrigação, pois interesse nunca nos motivaram. Outros há,
ainda, a quem reconhecemos valor mas
não paixão, e por fim aqueles que identificamos no quotidiano dos nossos actos. Os que relemos, os que enformam o
nosso ser, que enxertam uma nova espécie num ramo da nossa árvore.
Mas tal como nos livros, tentar deli-

qualquer cartilha mas sim o resultado
holístico da combinação circunstancial
de princípios fundamentais como: carácter, técnica, conhecimento e paixão.
E de todos estes elementos que concorrem para o seu todo, talvez a ideia de
circunstância seja mesmo a mais importante, pois funciona como a variável que é exterior ao próprio pedagogo.
A circunstância, entenda-se, é o espaçotempo em que o professor é professor,
ou seja, o país, a instituição, o curso
e por fim a turma a quem lecciona. É
este elemento, variável em cada semestre, que vai determinar o nível de adaptabilidade e constância de um docente.
O Bom Professor, para o ser, terá que
ter a plasticidade necessária para se
adaptar aos contextos em que lecciona,
os quais são mutáveis e estão em constante evolução. Para tal, o diagnóstico
dos educandos, quer individualmente
quer na dinâmica de grupo, é fundamental, assim como um bom entendimento do contexto sociocultural em
que se inserem.
E é exatamente neste ponto que o contexto de Macau, em oposição a, por
exemplo, Portugal, onde leccionei nos
últimos anos, vem “baralhar o jogo”.
Numa turma em que a circunstância

mitar o arquétipo do Bom Professor é
uma tarefa que parece fácil mas que
falha consistentemente na sua concretização. Na área da informática musical havia esta ideia antiga, qual alquimista, de que analisando os diferentes
êxitos musicais de cada época se conseguiria extrair um conjunto de regras
que permitiriam ao computador não só
identificar se uma música iria ou não
ser um êxito comercial, como também
permitir-lhe gerar automaticamente
um tema-sucesso seguindo essas mesma regras. (In?)Felizmente, a realidade (e em particular no que às coisas da
emoção diz respeito) é infinitamente
complexa e, até agora, impossível de
prever segundo um qualquer algoritmo informático ou regra matemática.
Do mesmo modo, em meu entender, o
Bom Professor não é produto de uma

é de tal forma plural e heterogénea,
quer ao nível do conhecimento científico quer da cultura em sentido lato
(língua, religião, gastronomia, hábitos
sociais, códigos de conduta, etc.), o que
existe não é Uma Turma mas muitas
turmas dentro de uma turma. São grupos mais ou menos bem definidos, por
vezes antagónicos entre si, que exigem
abordagens diferentes para que possam evoluir. O Bom Professor, perante
tal circunstância, terá que ser duplamente maleável na aplicação dos princípios estruturais acima descritos, em
particular a paixão, que é como quem
diz, a disponibilidade para o fazer.
聖約瑟大學創意產業學院助教
Professor Assistente na Faculdade das
Industrias Criativas, USJ
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DA ECONOMIA MUNDIAL:
O CONCEITO DE ÁGUA
VIRTUAL II

在上期專欄中曾提述由聯合國發表有關全球水資源供
應情況的報告，當中指出，由於全球市場對糧食需求增
加55%，故農業用水佔總用水百分比有著相對提升的趨
勢。隨著人們生活日益富裕，更多的肉類消耗亦隨之而
來，而生產肉食所需要的水往往比生產蔬菜所需的多。
因此，水資源價格上漲亦會對農產品市場、農產品加
工業和工業產品的定價造成一定影響，我們必須找出應
對方法，而新概念“虛擬水”的出現，便有助理解當中
原理。
例如，生產1磅肉需要1萬3千公升水；而生產1磅小麥需要1
千3百公升水；至於生產1磅馬鈴薯則只需1百公升水。
工業用水可以按照同樣方法計算：任何１公斤電腦零
件之耗水量與生產１公斤小麥所需用水量相同。故此，
我們可以推算出在這個貿易世界裡往來貨品所消耗之虛
擬水量，藉此得出「水」這種日益稀缺的資源如何影響
全球經濟。
有些國家為水資源出口或進口國，這在某程度上影響
了多邊貿易的全貌。例如，我們都知道美國、加拿大和
許多歐洲國家等都會對外出口水資源，而中國卻屬於虛
擬水高消費國之一，皆因全球大多貨品都在中國製造。
全球水工業每年價格約值4千至5千億美元，而以往傳

統方法所面臨的威脅並不阻礙發展新機遇。大量投資者
開始購入數萬公頃土地，用以開採及收集地下水，安裝
運輸網路（管道），出售這些珍貴液體資源。水資源
作為人類生活必需品，應當跟其他一般商品有別，不
能強行標上價格；抑或跟我們所呼吸的空氣無異，理
應免費。
這個問題於世界各地引發爭議，一些激進派人士及政
府官員堅持認為水資源的使用權應被視為人基本權利之
一，而不是財產的一種。《Water and Justice》運動中亦
曾有提及到「否定水的使用權利也就是否定生存權利」
之說法。
人類需要水才能生存；然而我們根本沒有意識到，在
日常生活中，無論飲食、工作抑或娛樂，我們幾乎每天
都會用到水。統計數據表示普遍大眾在用水方面彷彿患
有「集體性近視」，認為我們因為用水所付出的代價其
實遠超於我們在相關用水服務中所訂下的價格。
經濟學家們把我們所重視的「商品」劃分為四類，我
們亦可以按同等方式來把用水進行分類，分別為：私有
財產、集團財產、共有財產以及公共財產。每種用水均
依據不同的有效機制進行水資源管理。下期我們再為這
一問題作深入探討。

De acordo com o relatório da ONU citado na primeira parte desta abordagem sobre o ouro azul, a percentagem de água utilizada na agricultura tem tendência a
crescer relativamente, uma vez que os mercados registam um incremento de 55% na procura global de produtos alimentares. O enriquecimento relativo das populações segue de par com a vontade de consumir mais
carne, cuja produção importa em muito mais água do
que a necessária para os vegetais.
Impõe-se, pois, a necessidade de equacionar o impacto
da subida do preço da água na formação dos preços nos
mercados de produtos agrícolas, agroindustriais e industriais. Para realizar este objetivo, podemos recorrer
ao novo conceito de “água virtual”.
Consideremos, por exemplo, que para produzir uma
libra de carne são necessários 13.000 litros de água;
a mesma quantidade, melhor, o mesmo peso de trigo
consome 1.300 litros, e se considerarmos uma libra de
batatas teremos apenas de utilizar 100 litros de água.
Os consumos na índústria podem ser calculados aplicando o mesmo método: um (1) kg de um qualquer componente de computador consome o mesmo volume de
água utilizado na produção de um (1) kg de trigo. Deste
modo, é possível elaborar uma carta do comércio mundial que inclua o volume de água virtual gasto nos bens
adquiridos e vendidos, e assim elaborar um mapa da
projeção do impacto dos custos deste recurso progressivamente escasso na economia global.
O conceito de água virtual atribui a cada mercadoria
comercializada uma determinada quantidade de água
utilizada para a sua produção, pelo que podemos estabelecer a ‘origem’ concreta da água, bem como o seu
‘destino’ final.
Alguns países são importadores ou exportadores de
água, o que de algum modo interfere no panorama do
comércio multilateral. Por exemplo, sabemos quem são
os países que fornecem água - EUA, Canadá, muitos
países na Europa Ocidental - e os países que recebem
estes recursos. Entre estes últimos, nesta rota da água
virtual, avulta a República Popular da China.
No que se refere à indústria da água a nível global, cujo
valor é estimado no intervalo entre os 400 e 500 biliões

de dólares/ano, as ameaças aos métodos tradicionais
não deixam de constituir uma fonte de novas oportunidades. Muitos investidores neste setor procuram adquirir lotes de terreno com milhares de hectares, afetando-os exclusivamente à prospecção e recolha de águas
subterrâneas, instalam uma rede de distribuição (pipelines) e vendem o precioso líquido. É aqui que se radica a
discussão sobre se um bem essencial como a água deve
ou não deve ser encarado como uma outra qualquer
mercadoria, e ter um preço, ou se, encarando-a como o
ar que respiramos, deve ser gratuito.
Esta questão tem desencadeado debates crispados um
pouco por toda a parte. Ativistas, e alguns governos,
insistem que o acesso à água deve ser considerado
um direito básico, e não uma questão de propriedade:
“negar o direito à água é negar o direito à vida”, pode
ler-se no texto fundamental do movimento de alerta
“Water and Justice”.
Todos nós necessitamos de água para viver. Usamos
água diariamente nas nossas vidas, seja para beber, no
trabalho ou mesmo para diversão, sem no entanto nos
apercebermos.
As estatísticas revelam bem esta nossa “miopia colectiva”, uma vez que o valor que retiramos da água excede
largamento o preço que pagamos pelo serviço do seu
fornecimento.
Analisando as quatro categorias nas quais os economistas dividem todos os “bens” que valorizamos, podemos
deduzir que a água também pode ser classificada da
mesma forma. A água pode ser utilizada como um bem
privado, restrito a poucos, menos restrito ou público.
Cada utilização sugere qual o mecanismo mais eficaz
para a gestão da água. Na próxima edição iremos debater este assunto.
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