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Bolsa de Técnico de Investigação (m/f) (07-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=47134&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Referência: CCMAR/BTI/0057/2011

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de

Investigação, no âmbito do projecto PTDC/BIA-BCM/114395/2009, designado por "Caracterização

funcional de receptores órfãos da família 2 GPCR no modelo malária" financiado pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC) nas seguintes condições:

 

 Texto do anúncio

 

 Apoiar em todas as actividades do projecto na área da Biologia Molecular e Cultura celular:

 

 1) Manipulação de DNA/RNA de mosquito e análise de expressão genica;

 

 2) Fixação de larvas de mosquito e realização de ensaios de expressão in situ;

 

 3) Clonagem, construção de vectores de expressão e transfecção celular (mamíferos e insectos);

 

 4) Manutenção de culturas celulares e do equipamento da sala de cultura celular;

 

 5) Realização de ensaios de ligação (hormona-receptor);

 

 6) Apoio geral e participação nas actividades diárias do laboratório onde esta sediado o projecto

(CME, CCMAR);

 

 7) Contribuir com trabalho administrativo relacionado com o Projecto.
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 Doutor João Cardoso, Investigador Auxiliar no CCMAR e coordenador do projecto e Professora

Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do Algarve e Investigadora no

CCMAR.

 

 1.       Licenciatura em Biologia, Bioquímica ou áreas afins;

 

 2.       Bons conhecimentos de inglês escrito e falado;

 

 1. Nota de licenciatura - factor de ponderação 30%;

 

 2. Experiência em Biologia Molecular (clonagem de genes, construção de vectores recombinantes, RT-

PCR) - factor de ponderação 30%;

 

 3. Experiência em cultura celular (mamíferos e insectos) - factor de ponderação 30%;

 

 4. Conhecimentos de anatomia de insectos - factor de ponderação 10%

 

 Nota: O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise das candidaturas,

contactar/ entrevistar os candidatos para esclarecimentos adicionais.

 

 Em regime de exclusividade, com duração de 12 meses, eventualmente renovável por períodos

adicionais até um máximo total de 25 meses, com início previsto para Fevereiro de 2012, conforme

regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Técnico de Investigação no país atribuídas pela

Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BTI para Licenciado ou Bacharel).

 

 De 23 de Dezembro de 2011 a 6 de Janeiro de 2012.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia

de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal, e duas

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BTI/0057/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.
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 Doutor João Cardoso, Investigador Auxiliar no CCMAR e coordenador do projecto (presidente do júri),

Professora Doutora Deborah Power, Professora Catedrática na Universidade do Algarve e

Investigadora no CCMAR (vogal) e Professor Doutor Adelino Canário, Professor Catedrático na

Universidade do Algarve e Presidente da Direcção do CCMAR (vogal).

 

 Faro, 02 de Dezembro de 2011

 

 (Publicado ema 07-12-11)

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]

 

 

Página 15



A16

  Tiragem: 107777

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,55 x 30,71 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38976831 07-12-2011

Página 16



  Tiragem: 107777

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 15,71 x 12,43 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38976831 07-12-2011

Página 17



A18

Torneio de Golfe A favor da Associação Oncológica | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12407

 

Torneio de golfe A favor da Associação Oncológica do Algarve

 

 "Venha Lançar mais longe por uma causa" é um torneiro de Golfe Solidário a favor da Associação

Oncológica do Algarve, que se irá realizar no dia 10 de Dezembro de 2011, no Campo de Golfe São

Lourenço - Quinta do Lago, com o patrocínio da JJW Hotels e do Campo de Golfe São Lourenço.

 

 Dirige-se a todos os praticantes da modalidade com handicap EGA válido: 36 Senhoras; 28 Homens.

 

 É um projeto criado, no âmbito da disciplina de Relações Públicas da ESGHT da Universidade do

Algarve, pelos alunos Eliete Bernardo, João Contreiras, Liliane Belo e Rute Cristina, com a coordenação

da professora Helena Borges Nunes.

 

 O valor de inscrição (50 pins) reverterá para a construção da "Casa Flor das Dunas", instituição de

apoio à recuperação dos doentes oncológicos.

 

 Inscreva-se através do e-mail lancarmaislonge@gmail.com ou ligue para o tel. 289 396 522.

Inscrições abertas até dia 8 de Dezembro de 2011.
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Mostra Bibliográfica "Livros em Cadeia" | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/12/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12416

 

Inauguração de Mostra Bibliográfica "Livros em Cadeia" na 6ªf, 17h30, Sala de Leitura da Biblioteca da

Universidade do Algarve no Campus de Gambelas - Faro

 

 Fátima Rolo Duarte em palestra integrada no Projeto Livros em Cadeia - O filme da minha

 

 vida é o Johnny Guitar, mas a Agnès Varda é quem me põe a falar (muito).

 

 6ªf, 18h00, Sala de Seminários da Reitoria da Universidade do Algarve - Campus de Gambelas

 

 Fátima Rolo Duarte, sobre ela mesma: Lisboa, 13 de Outubro, 1958 nasceu sem nome até lhe

 

 chamarem Fátima por culpa da Nossa Senhora. Rolo Duarte c'est le nom du père (em francês para ter

duplos sentidos). Família de jornalistas, profissão que caiu em desuso e desgraça.

 

 Designer. Um livro publicado, um marido (jura), uma filha estudante de cinema. Até ver,

 

 expatriada em Bruxelas. Não gosta nada, nadinha do que andam a fazer a Portugal. Praia, pimentos

assados. Fim.

 

 O título da sua palestra é O filme da minha vida é o Johnny Guitar, mas a Agnès Varda é quem me

põe a falar (muito).

 

 Apresentará um livro que ela própria trará para ofertar ao Cineclube de Faro: AGNÈS VARDA, LE

CINÉMA ET AU-DELÀ.

 

 Literário, ficcional, documental, poético, político, curtas-metragens, longas-metragens, a

 

 cores, a preto e branco, o cinema de Agnès Varda é daqueles que incita aos adjetivos e aos

 

 qualificativos, particularmente pela sua multiplicidade e complexidade. Desde 1954, com
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 cerca de 40 filmes, a cineasta manifesta uma liberdade criadora que é testemunho de um

 

 percurso sempre inovador, de uma vontade de explorar o cinema em toda a sua riqueza e de o

 

 prolongar através das suas recentes instalações artísticas. Os seus filmes e as suas instalações

apelam aos sentimentos dos protagonistas através dos quais ela nos convida a apreender universos

diversos e variados, sejam eles de dramas ou dificuldades feitos.
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Faro Empreendedor cumpre 2ª edição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=9b8fe41d7a9a359029570f1d2ef42440

 

Tavira, 6 Dez (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Numa organização conjunta entre o Município de Faro e a Ambifaro, decorre nestes dias 6 e 7 de

Dezembro, na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve (Campus da

Penha) a 2ª edição do "Faro Empreendedor".

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Esta ação, aberta a toda a comunidade, tem como missão fomentar o empreendedorismo, promover

a discussão sobre novas formas de tentar ultrapassar o flagelo do desemprego e divulgar saídas

profissionais e oportunidades de emprego.
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Produtos do mar são o tema do último Café Oceano de 2011
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122732

 

Os produtos do mar vão ser o tema base do próximo Café Oceano, marcado para amanhã, quarta

feira, 7, às 18:30 horas, no Pátio das Letras, em Faro, a última edição da iniciativa a realizar durante

o ano de 2011.

 

 O consumo dos produtos do mar como a expressão social de uma necessidade fisiológica ou

bioquímica dos seres humanos é uma das questões que Jaime Aníbal e Eduardo Esteves,

investigadores e docentes da Universidade do Algarve, vão abordar.

 

 O Café Oceano é um espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, que

nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga Faculdade de Ciências do Mar e do

Ambiente (FCMA) e da docente Cristina Veiga Pires, atualmente subdiretora da Faculdade de Ciências

e Tecnologia da UAlg.

 

 Esta tertúlia decorre uma vez por mês, num café-bar de Faro. Para participar, não é preciso ser

especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate.

 

 Redacção/RS

 

 09:06 terça-feira, 06 dezembro 2011
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A29

«Faro Empreendedor» arranca amanhã
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122721

 

A Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve, no campus da Penha,

recebe amanhã e quarta feira, dias 6 e 7, a 2.ª edição do Faro Empreendedor, numa organização

conjunta entre a Câmara Municipal de Faro e a Ambifaro.

 

 Depois do "sucesso" alcançado no ano transato e tentando "contrariar o sentimento crescente de

desânimo e pessimismo" perante as dificuldades atuais, a ação, aberta a toda a comunidade, visa

"fomentar o empreendedorismo, promover a discussão sobre novas formas de tentar ultrapassar o

flagelo do desemprego e divulgar saídas profissionais e oportunidades de emprego".

 

 Assim, durante os dois dias do certame, decorrerão diversas oficinas, palestras e conferências, tendo

como oradores e dinamizadores, agentes económicos, associativos, académicos e técnicos.

 

 Com o envolvimento da Universidade do Algarve e de agentes públicos e privados dos mais variados

setores, a organização pretende que este seja mais um contributo para a qualificação e ajuda na

criação de emprego.

 

 Redacção/RS

 

 20:53 segunda-feira, 05 dezembro 2011
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A30

   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:03:15

 	Hora de emissão: 13:53:00 
ID: 38971459

 
06/12/2011

Conferência  O Ministério Público e o

Combate à Corrupção

 

Está a decorrer na Universidade do Algarve, a Conferência  O Ministério Público e o Combate à

Corrupção . Declarações de Isabel São Marques, vice Procuradora Geral da República.
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A31

Faro Empreendedor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Municipalismo&id=13132

 

- 06.12.11

 

 Tendo presente o sucesso alcançado no ano transato, e tentando contrariar o sentimento crescente

de desânimo e pessimismo perante as dificuldades do momento que atravessamos, numa organização

conjunta entre o Município de Faro e a Ambifaro, irá decorrer nos próximos dias 6 e 7 de Dezembro,

na Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve (Campus da Penha) a 2ª

edição do "Faro Empreendedor".

 

 Esta ação, aberta a toda a comunidade, tem como missão fomentar o empreendedorismo, promover

a discussão sobre novas formas de tentar ultrapassar o flagelo do desemprego e divulgar saídas

profissionais e oportunidades de emprego.

 

 Assim, durante os dois dias do certame, decorrerão diversas oficinas, palestras e conferências, tendo

como oradores e dinamizadores, agentes económicos, associativos, académicos e técnicos.

 

 Com o envolvimento da Universidade do Algarve e de agentes públicos e privados dos mais variados

setores pretendem os organizadores que este seja mais um contributo para a qualificação e ajuda na

criação de emprego.

 

 - e-mail

 

 

Página 31



A32

Ministério Público chama a atenção para corrupção nas alterações ao uso do solo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Sociedade/ministerio-publico-chama-a-atencao-para-corrupcao-
nas-alteracoes-ao-uso-do-solo-1524004/

 

06.12.2011 - 17:07 Por Idálio Revez

 

 As mudanças no uso do solo geram mais-valias que ficam nas mãos dos privados

 

 A falta de uma politica e de uma lei de solos actual constitui fonte de muitos crimes de corrupção e

tráficos de influência. O caso foi lançado para o debate, hoje, na Universidade do Algarve, pela Vice

Procuradora-Geral da Republica, Isabel São Marcos, na abertura do ciclo de conferências "Ministério

Público e o combate à corrupção".

 

 A dificuldade em atacar o sistema de interesses instalados, disse, resulta não "tanto pelos elevados

lucros que a construção civil consabidamente proporciona, mas sobretudo por via das exorbitantes

vantagens pela diversa classificação, abusivamente atribuída aos solos"

 

 Isabel São Marcos justificou a introdução desta tema pelo facto de se encontrar no Algarve, onde as

questões do urbanismo assumem particular significado e ter conhecimento de causa sobre a matéria,

uma vez que trabalhou na região ao serviço do Ministério Público durante alguns anos. As relações de

poder e de interesses, em muitos dos casos, resultam de dois factores: "um indevido aumento de

ocupação dos solos, ou uma ilegal mudança dos usos a que tradicionalmente estavam destinados".

 

 O presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento do Algarve (CCDR), João Faria, em

declarações ao PÚBLICO, adiantou que uma alteração da classificação de um solo rural para urbano,

segundo um estudo desenvolvido pela CCDR, representa uma mais valia de cerca um milhão de euros

por hectare. Em países como a Finlândia ou o Reino Unido, sublinhou, "essa mais valia destina-se ao

Estado, em Portugal fica nas mãos de particulares".

 

 "O crime compensa"

 

 O combate aos crimes relacionados com a corrupção, defendeu Isabel São Marcos, passa por uma

alteração do sistema penal. "O desadequado sistema de Justiça é em grande parte responsável por

uma certa imagem de impunidade, que por vezes a Justiça projecta para a sociedade", disse. A este
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propósito, citou um estudo da Faculdade de Economia e Gestão do Porto, de há um ano, revelando

que o peso da economia paralela em final de 2010 representava 24 por cento do Produto Interno

Bruto e o branqueamento de capitais atingia os 50 por cento do PIB.

 

 Por seu lado, a directora do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), Cândida

Almeida, à margem do encontro, reconheceu que os crimes de corrupção ligados ao urbanismo,

representam "uma via muito utilizada, muito ténue, que leva ao branqueamento de capitais". E nas

zonas em que se transformou o país "quase numa árvore de cimento armado, esse é um meio de

branqueamento de capitais".

 

 O ex-director da Policia Judiciária, José Braz manifestou a opinião de que "o sistema de justiça penal

falhou" no diz respeito ao combate à corrupção. Os números divulgados pelas estatísticas, disse, não

revelam a realidade "porque as verdadeiras ameaças do crime organizado não estão, como é sabido,

na criminalidade participada".

 

 As organizações que se dedicam a estas práticas, disse, "controlam grupos e empresas que

perseguem actividades perfeitamente lícitas, numa simbiose quase perfeita capaz de camuflar

actividades ilícitas e sobretudo de branquear e de introduzir nos circuitos financeiros os elevados

proventos obtidos de um crime que, afinal compensa".
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A34

   	Meio: RTP Informação - Portugal em Directo

 	Duração: 00:09:34

 	Hora de emissão: 14:12:00 
ID: 38970622

 
06/12/2011

Estudantes com dificuldades económicas

no Universidade do Algarve

 

Está a aumentar o número de estudantes com dificuldades económicas no Universidade do Algarve.

Um dos maiores apoios, é dado pelo Gabinete Solidário da Assoc. Académica. Directo, declarações de

Guilherme Portada, pres. da  Assoc. Académica da Univ. do Algarve.
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A35

   	Meio: RTP 1 - Portugal em Directo

 	Duração: 00:06:01

 	Hora de emissão: 18:35:00 
ID: 38988636

 
06/12/2011

Estudantes com dificuldades económicas

no Universidade do Algarve

 

Está a aumentar o número de estudantes com dificuldades económicas no Universidade do Algarve.

Um dos maiores apoios, é dado pelo Gabinete Solidário da Assoc. Académica. Declarações de

Guilherme Portada, pres. da  Assoc. Académica da Univ. do Algarve.
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A36

Ana Passos e Esmeralda Ramires disputam Departamento das Mulheres Socialistas |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=9344

 

Por Sul Informação 6 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Faro, Mulheres, Olhão, PS

 

 &nbsp

 

 Ana Passos, 44 anos, doutorada em Genética Microbiana pela Universidade de Leicester, ex-

investigadora do CCMAR da Universidade do Algarve, atualmente desempregada, nascida em Faro, e

Esmeralda Ramires, 56 anos, ex-deputada pelo Algarve, técnica superior do IEFP e advogada, de

Olhão. Estas são as duas candidatas a presidente do Departamento Federativo das Mulheres

Socialistas (DMFS) do Algarve, cujas eleições estão marcadas para 12 de janeiro.

 

 A primeira a fazer a sua apresentação pública foi Ana Passos, que convocou os jornalistas para o Café

do Coreto, junto à Doca de Faro, na manhã desta segunda-feira. À noite, em Olhão, foi a vez de

Esmeralda Ramires.

 

 Ana Passos, ladeada por outras quatro mulheres que integram a sua lista - Maria José Mestre, de

Tavira, Dulce Margarido, de Portimão, Marlene Guerreiro, de São Brás de Alportel, e Isabel Guerreiro,

de Portimão - salientou que o seu grande objetivo, se for eleita presidente, é dar mais visibilidade

interna e externa à estrutura algarvia das Mulheres Socialistas.

 

 Sob o lema Juntas pela Mudança, Ana Passos salientou que é preciso tornar o Departamento mais

dinâmico, mais visível. Por isso, uma das primeiras ações será nomear uma secretária regional que

organize os aspetos logísticos do Departamento, mas que também faça a articulação entre as

concelhias.

 

 Depois, haverá uma grande aposta a nível da comunicação, criando um site e uma página no

Facebook, através dos quais consigam chegar às outras mulheres socialistas e a todas as cidadãs e

cidadãos. Hoje em dia, qualquer organização, se não comunica, não existe, sublinhou Isabel
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Guerreiro.

 

 A lista que tem como primeira subscritora Ana Passos pretende ainda nomear uma secretária regional

para as autarquias, que terá como missão criar uma rede regional de mulheres autarcas do PS.

 

 O empreendedorismo feminino estará também na mira da lista de Ana Passos.

 

 Outra área em que esta lista pretende investir fortemente é na formação, na capacitação política das

mulheres, ao nível estritamente político e ideológico, mas também do trabalho nas autarquias. Um dos

nossos objetivos é combater a sazonalidade da atividade política. De quatro em quatro anos, quando

se aproximam as eleições, há atividade, mas depois, durante três anos e meio, há pouca. Daí a

necessidade de formação, já que, para uma mulher, a participação ativa e permanente na política

ainda continua a ser difícil, disse Marlene Guerreiro.

 

 Ana Passos anunciou que a campanha inclui reuniões nas diferentes secções do PS, para nos

apresentarmos e para recolha de contributos para a moção final, mas também visitas programadas a

instituições sociais, sobretudo as que acolhem mulheres em dificuldades, a empresas, de modo a

destacar as boas práticas de mulheres, que, na vida empresarial, na política, na educação, na família,

como mães e avós, são bons exemplos.

 

 Vivemos um momento que não nos deixa estar quietas. Por isso, não faremos uma campanha de

balões e fitas, mas uma campanha de ação, de reflexão, de mostrar situações que precisam de ser

postas à vista.

 

 Quanto à amplitude dos apoios com que conta, além dos evidenciados nas mulheres presentes na

conferência de imprensa, ao ar livre, junto à Doca de Faro, Ana Passos revela que a sua lista inclui

nomes de uma ponta à outra do Algarve, de Aljezur a Vila Real de Santo António.

 

 Esmeralda Ramires: Determinação não me falta

 

 Por seu lado, promover a formação política das mulheres socialistas e dar especial atenção ao

aumento do desemprego entre as cidadãs do sexo feminino são dois dos objetivos assumidos por

Esmeralda Ramires, também candidata a presidente do Departamento Federativo das Mulheres

Socialistas (DMFS) do Algarve.

 

 Olhão foi, esta segunda-feira à noite, o local escolhido para a primeira de três sessões informais de

aproximação às militantes socialistas algarvias, que não são ainda ações de campanha, mas sim

sessões que pretendem ser, acima de tudo, conversas.

 

 Esmeralda Ramires, que teve na plateia apoiantes como Sara Brito (Faro) e Célia Martins (Castro
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Marim), procurou em Olhão, como fará quarta-feira em Faro e na sexta-feira em Portimão, sempre na

sede local do PS, recolher sugestões e opiniões que possam fortalecer o seu programa e candidatura,

que só deverão ser apresentados, provavelmente, daqui a uma semana ou mais. Promessas, apenas

uma, para já. Determinação não me falta, garantiu.

 

 A ex-deputada socialista na Assembleia da República aproveitou a sessão para se dar a conhecer e

também ao órgão a que se candidata. E explicou o porquê da sua candidatura: com a renúncia da

camarada Aldemira Pinho, não podíamos deixar este espaço vazio. Temos de utilizar todos os

instrumentos ao nosso dispor para fazer passar a mensagem do PS.

 

 No que toca ao trabalho do departamento, Esmeralda Ramires considerou que, na política, há um

caminho que as mulheres têm de fazer, mais árduo do que o dos homens, para intervir politicamente.

 

 Em causa estão diversos fatores, considerou, dos quais destacou as questões familiares, que muitas

vezes impedem as mulheres de ser mais ativas na sociedade, nomeadamente, na vida política.

 

 De há alguns anos a esta parte, as quotas mínimas de mulheres nas listas do PS têm permitido a

entrada de mais mulheres na política, mas, para Esmeralda Ramires, no futuro, a escolha de mulheres

para as listas deve ser natural. Mesmo sem Lei da Paridade, devemos procurar esse equilíbrio dentro

do PS, defendeu.

 

 Daí que queira apostar na formação política das militantes socialistas, para que haja cada vez mais

mulheres a ter uma participação ativa. Este departamento permite-nos criar dinâmicas de trabalho e

de contributos políticos, acredita.

 

 Neste espaço, as mulheres podem habituar-se a intervir em público e à lide política, que não é uma

arte fácil, ilustrou Esmeralda Ramires. E quem também ganha com isso, acredita, é o próprio Partido

Socialista, já que as mulheres têm uma sensibilidade diferente dos homens e podem dar contributos

únicos.

 

 Texto de: Elisabete Rodrigues e Hugo Rodrigues
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A39

Faro Empreendedor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51816

 

Economia

 

 Faro Empreendedor

 

 Tendo presente o sucesso alcançado no ano transato, e tentando contrariar o sentimento crescente

de desânimo e pessimismo perante as dificuldades do momento que atravessamos, numa organização

conjunta entre o Município de Faro e a Ambifaro, irá decorrer nos próximos dias 6 e 7 de Dezembro,

na Escola Superior de Gestão Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve (Campus da Penha) a 2ª

edição do "Faro Empreendedor??.

 

 Esta ação, aberta a toda a comunidade, tem como missão fomentar o empreendedorismo, promover

a discussão sobre novas formas de tentar ultrapassar o flagelo do desemprego e divulgar saídas

profissionais e oportunidades de emprego.

 

 Assim, durante os dois dias do certame, decorrerão diversas oficinas, palestras e conferências, tendo

como oradores e dinamizadores, agentes económicos, associativos, académicos e técnicos.

 

 Com o envolvimento da Universidade do Algarve e de agentes públicos e privados dos mais variados

setores pretendem os organizadores que este seja mais um contributo para a qualificação e ajuda na

criação de emprego.

 

 5 de Dezembro de 2011 | 14:58

 

 barlavento
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A41

Associate Professor II (m/f)(05-12-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=47025&bl=1&viewall=true

 

Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

 

 Instituto de Geografia e Ordenamento do Território

 

 Job:

 

 Associate Professor

 

 Job/Fellowship Reference: Edital 1188/2011, 2ª serie, de 02 de Dezembro de 2011

 

 Main research field: Geography

 

 Sub research field: Human geography

 

 Job summary:

 

 Recruitment of one post of Associate Professor (Professor Associado) of Human Geography

 

 Job description:

 

 EDICT

 

 Prof. Dr. António Sampaio da Nóvoa, Rector of Lisbon University:

 

 Let it be known that, at this Rector's office, for a period of thirty working days from the date of

publication of this notice of tender at Diário da República, notwithstanding dissemination in the Public

Employment Market, in Science and Technology Foundation's and this University's websites, and in a

newspaper of national expression, as defined in Article 62-A of the University Teaching Career

Statutes, as amended by Decree-Law N.º 205/2009, of August 31st, henceforth abbreviated as ECDU,

in conjunction with the rules of Article 12 of the Rules of Recruitment and Contracting in the Teaching
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Career of Lisbon University approved by Order No. 14488/2010 of September 6th, published in Diário

da República, 2nd Series, No. 181, of September 16th, a public tender is opened for the recruitment of

one post of Associate Professor (Professor Associado) of Human Geography, included in the map of

teaching staff of the Institute of Geography and Spatial Planning, Lisbon University, sited at Avenida

Professor Gama Pinto, 1649-003 Lisboa. This tender was authorized by my dispatch of November

15th, 2011, in accordance with Article 9 of the aforementioned Statutes. In view of the lack of human

resources in the aforementioned field of studies, this recruitment is of outstanding public interest.

 

 In accordance with Articles 37º to 51º and 62º-A of ECDU, as well as the Rules of Recruitment and

Contracting in the Teaching Career of Lisbon University, the following will apply:

 

 I

 

 Admission requirements:

 

 Candidates must

 

 1) Be holders of a Ph.D. degree in the field of Geography for more than five years prior to the cut-off

date for the submission of applicattions, under the terms of Article 41 of the University Teaching

Career Statutes (ECDU).

 

 1 . 1 )  H o l d e r s  o f  a  P h . D .  d e g r e e  o b t a i n e d  a b r o a d  m u s t  d e m o n s t r a t e

equivalence/recognition/registration of that degree as equal to those awarded by the Portuguese

universities.

 

 1.2) Candidates not meeting the requirements of paragraph 1.1 will be accepted conditionally by the

Secretary of Public Tender, by the Order referred in Article 15 of the Rules of Recruitment and

Contracting in the Teaching Career of Lisbon University. Candidates admitted conditionally will be

maintained as such until the date of the final decision of the Public Tender, at which time those not

able to demonstrate deference of their petitions for equivalence/recognition/registration of that degree

will be excluded.

 

 2) They must be able to speak and write in Portuguese.

 

 2.1) Foreign candidates, with the exception of those from countries with Portuguese as official

language, must submit an official recognized diploma that proves the written and spoken Portuguese,

or diploma or certificate of communicative competence in Portuguese, of the Common European

Framework of Reference for Languages, by the Council of Europe.

 

 2.2) The Opponents of this tender covered by paragraph 2.1 that do not meet this requirement will be
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admitted conditionally by the Secretary of the tender, in the dispatch referred in Article 15. of the

Rules of Recruitment and Contracting in the Teaching Career of Lisbon University, and the admission

will be maintained as such until the date of the final decision of the Public Tender. The opponents will

be excluded if they don't submit the referred diplomas or certificates until that date.

 

 3) They must instruct their application with the following documents:

 

 a) documents supporting the fulfilment of all conditions, namely certificates of required degree and

titles, as well as a certificate of past employment;

 

 b) 12 copies of curriculum vitae, written according to the model annexed to the Rules of Recruitment

and Contracting in the Teaching Career of Lisbon University, approved by Order No. 14488/2010 of

September 16th, published in Diário da República, 2nd Series, No. 181, of September 16th;

 

 c) 2 copies of those works selected by the Candidates as more representative of their curriculum

vitae, up to a maximum of five;

 

 d) 12 copies of a report dealing with subject, teaching methods and bibliography of one teaching unit

in the field of this tender.

 

 3.1) Of the elements specified in paragraphs b) and d) of nº 3, two copies must be delivered on

paper, while the remaining copies can be delivered in digital form (CD or DVD).

 

 3.2) Candidates should give in their application:

 

 a) Full name and name adopted in bibliographic references;

 

 b) Parents names;

 

 c) Number and date of identity card or other identifying document;

 

 d) Date and place of birth;

 

 e) Marital status;

 

 f) Occupation;

 

 g) Residence and contact address including email address and telephone number.

 

 3.3) Candidates are not required to submit documents proving their status regarding public
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employment, but they must truly declare, in the application itself or in a separate document, what

their exact situation is regarding the following points:

 

 a) Nationality;

 

 b) Compliance with the obligations of military or civilian service, when compulsory;

 

 c) Condition of not being inhibited from the exercise of public functions in general and not being

interdicted for the exercise of the functions for which they apply;

 

 d) Condition of having the psychological profile and physical robustness necessary to perform the

duties and having fulfilled the compulsory vaccination laws.

 

 3.4) Applications may be delivered personally during normal business hours (from 9.30 to 12.30 and

14.30 to 16.30) at the address below, or be sent by registered mail with notice of receipt, before the

deadline, to Reitoria da Universidade de Lisboa, Alameda da Universidade, Cidade Universitária, 1649-

004 Lisboa, Portugal, enclosing all the documents referred in the above paragraphs.

 

 4) Applications submitted by electronic mail will not be accepted.

 

 II

 

 Evaluation criteria in absolute merit:

 

 Candidates whose application has satisfied all the conditions specified in Section I of this notice will be

admitted in absolute merit by the jury, if their curriculum is considered worthy, as regards science,

research capacity and value of teaching activities already developed, consistent with the field of

Human Geography.

 

 III

 

 Selection and ranking criteria (relative merit):

 

 Candidates will be selected and ranked on the basis of the elements outlined in paragraph 6 of Article

50 of ECDU, the following weights being assigned to each component under analysis:

 

 1) Scientific Performance - 60%

 

 a)    scientific publications considering their quality, number and impact; (until 25%)
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 b)    participation in research projects, specially the externally funded research

 

 projects; (until 16%)

 

 c)    thesis and dissertations' orientation, considering those already completed and ongoing; (until

6%)

 

 d)    Intervention in the scientific community, namely doing the evaluation of projects and research

units;  directing periodicals, editorial collections and journals, mainly those with peer assessment;

participation in the organization of  national and international exhibits and scientific meetings,  with

consideration of the

 

 quality of the participation;  (until 4%)

 

 e)    Consultancy activities, in scientific context and participation in projects that promote interaction

with the community, especially with scientific impact and/or methodological innovation. It will not be

considered the participation in business projects without this component; (until 8%)

 

 f)     Scientific awards and other scientific activities, seen as exceptional (0 or 1%)

 

 2) Pedagogical Performance - 30%

 

 1)  A Report, dealing with subject, teaching methods and bibliography of one teaching unit, of Human

Geography, (until 16%) giving special consideration to:

 

 -          Clearness and objectivity of the exposure, of the goals and justification of the

 

 procedures and methods to achieve them;

 

 -          The dimension and practicability of the program;

 

 -          Innovation of contents and/or teaching and learning methods;

 

 -          Organization and balance between the subjects and the learning methods;

 

 -          Proper bibliography and evaluation methods, in face of  the goals of the teaching u

 

 nit, according to the rules of IGOT-UL

 

 -          Connection with the other teaching units.
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 2)  The pedagogical performance of the curriculum vitae of each candidate (until 14%), according to:

 

 a)      Teaching activities in higher education, in graduate or post-graduate courses, production of

programs and teaching units as well as teaching materials,

 

 with different formats, to assist the teaching units; (until 5%)

 

 b)      Participation in selection boards or academic examinations of doctoral or master degrees; (until

5%)

 

 c)      Consulting projects related to pedagogical issues, such as production and review of programs

and teaching units for the primary and secondary schools, support to teacher training and similar;

(until 2%)

 

 d)      Other pedagogical activities, such as development of new curricula, creation of new courses

and reform and updating of existent projects; reports of course's evaluation; pedagogical coordination

activities; continuous training and pedagogical activities and promotion of other pedagogical and

cultural activities. (until 2%)

 

 3) Other activities relevant to the mission of the Institute of Geography and Spatial Planning (IGOT)

10%

 

 It will be considered other activities developed by the candidates with relevance for the mission of the

Institute of Geography and Spatial Planning (IGOT), and therefore for the University of Lisbon, such

as:

 

 a)      Performance of duties and activities of academic management in particular the direction of

institutional bodies; (until 3%)

 

 b)      Participation in evaluation boards of projects of scientific, environmental, or social relevance, as

well as cooperation with national and international institutions in projects with scientific or cultural

interest; (until 2%)

 

 c)      Other activities deemed relevant for education and research, including community service

within the institutions of higher education, cooperation and advisory services to public institutions (up

to 2%)

 

 d)      Other factors that reveal the capacity and suitability of the candidates for the post. (until 3%)
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 IV

 

 Final ranking:

 

 In the ranking of candidates in this tender, each jury member produces a list of candidates in

descending order of merit. The vote that each jury member casts must be based on his ranked list of

candidates.

 

 The jury initially votes for the 1st place, then for the second place, and so on, until the final ranking

of all candidates admitted to the tender and previously approved in absolute merit is done. In each

vote, the jury's decisions are taken by majority vote.

 

 Once completed the application of the selection criteria, the jury will draw up a unitary list of final

ranking of candidates.

 

 V

 

 Wherever deemed necessary, the jury may decide to promote public hearings, on equal terms for all

candidates.

 

 VI

 

 Formal assessment of applications, notification and exclusion

 

 1) The Rectory shall inform the applicants, within five working days, of the decision for admission or

not admission to the tender, which will be based on satisfying or failure to satisfy the conditions for

admission.

 

 2) The unsuccessful candidates are notified of a "Hearing of Interested Parties" under the terms of

Administrative Procedural Law.

 

 3) Notification of candidates is carried out by one of the following ways:

 

 a) Electronic message with delivery receipt of the notification;

 

 b) Registered letter;

 

 c) Personal notification.

 

 4) The hearings are always in writing.
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 VII

 

 Pronunciation of interested parties

 

 The deadline for interested parties to deliver comments is ten working days counting from the date:

 

 a) Of the delivery receipt of an electronic message;

 

 b) Of the registration of the letter, observing a three-day delay of mail;

 

 c) Of personal notification.

 

 VIII

 

 Assessment of absolute merit of applications, notification and exclusion

 

 Candidates who have not been approved in absolute merit are notifies for the "Hearing of Interested

Parties" in accordance with Section VII.

 

 IX

 

 Assessment of relative merit of applications, notification of final draft ranking list of candidates

 

 The draft notification of the candidates also follows the procedures provided in Section VII.

 

 X

 

 In accordance with Articles 45 and 46 of ECDU, the jury is composed by the following members:

 

 Chairman: Rector of Lisbon University

 

 Other members:

 

 Doutora Fernanda Maria Silva Dias Delgado Cravidão, Professora Catedrática da Faculdade de Letras

da Universidade de Coimbra;

 

 Doutor José Alberto Vieira Rio Fernandes, Professor Catedrático da Faculdade de Letras da

Universidade do Porto;
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 Doutor Artur Rosa Pires, Professor Catedrático do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do

Território da Universidade de Aveiro;

 

 Doutor João Guerreiro, Professor Catedrático da Universidade do Algarve;

 

 Doutora Teresa Barata Salgueiro, Professora Catedrática do Instituto de Geografia e Ordenamento do

Território da Universidade de Lisboa;

 

 Doutora Maria Lucinda Cruz Santos Fonseca, Professora Catedrática do Instituto de Geografia e

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa;

 

 Doutor José Manuel Henriques Simões, Professor Catedrático do Instituto de Geografia e

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.

 

 XI

 

 The filling of the positions is conditional to compliance with legal provisions in force.

 

 XII

 

 In compliance with paragraph h) of Article 9 of the Constitution of the Portuguese Republic, Public

Administration, as an employer, actively promotes a policy of equal opportunities between men and

women in access to employment and professional development, providing scrupulously to avoid any

form of discrimination.

 

 XIII

 

 In compliance with Article 62-A of ECDU, this Notice was written and will be released in accordance

with the law and posted in the usual places.

 

 Rectory of Lisbon University, 22nd November 2011

 

 The Rector

 

 (Prof. Doutor A. Sampaio da Nóvoa)

 

 (publicado em:a 05-12-2011)

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no
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Twitter em]
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A51

Palestra RIAS e Projecto Life+Trachemys
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=c89f28fe875efcf36c8973a7f81bfbb0

 

Tavira, 5 Dez (Rádio Horizonte Algarve)

 

 O Núcleo de Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg) promove uma palestra, esta

tarde, pelas 17h00, no Anfiteatro D do Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas da UAlg, em

Faro.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Os oradores serão técnicos do RIAS (ALDEIA) e um investigador do CIBIO (Universidade do Porto).

 

 

Página 51



A52

   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:14:14

 	Hora de emissão: 13:34:00 
ID: 38949315

 
05/12/2011

Pedro Barros

 

Conversa com Pedro Barros, que foi eleito novo presidente da Associação Académica da Universidade

do Algarve.
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A53

   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:09:31

 	Hora de emissão: 13:48:00 
ID: 38949447

 
05/12/2011

Conferência sobre aprendizagem de uma

segunda língua

 

Na Universidade do Algarve, vários especialistas discutem esta tarde a importância da aprendizagem

de uma segunda língua. Conversa com Luísa Araújo, doutorado nos EUA na área da

Literacia/Bilinguismo, pela Universidade de Delaware.
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A54

Algarve - Em Querença jovens passam da «Teoria à Acção»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: Café Portugal.net

URL: http://www.cafeportugal.net/pages/iniciativa_artigo.aspx?id=4272

 

A aldeia de Querença, em Loulé, está diferente, sobretudo desde que um grupo de estudantes da

Universidade do Algarve iniciou, em Setembro de 2011, um projecto de revitalização local. Recuperar

terras abandonadas, combater o envelhecimento, promover o artesanato e apostar nos produtos

locais, são algumas das iniciativas que o grupo tem promovido. O objectivo é dar uma nova vida a

uma terra que está a definhar.

 

 Ana Clara; Fotos: Projecto Da Teoria à Acção - Empreender o Mundo Local | segunda-feira, 5 de

Dezembro de 2011

 

 O coordenador do projecto Da Teoria à Acção - Empreender o Mundo Rural, João Ministro, explica

aoque a ideia nasceu na Universidade do Algarve há cerca de um ano pela necessidade e vontade de

testar uma nova abordagem ao desenvolvimento do espaço rural e reúne alunos de várias áreas.

 

 João Ministro destaca dois aspectos que estiveram na base do projecto: primeiro, o espaço rural,

sobretudo em territórios de baixa densidade sofre de vários problemas, incluindo o abandono dos

terrenos agrícolas, o envelhecimento da população, a desertificação humana, e o empobrecimento

natural, cultural e económico do espaço. São territórios que carecem de empreendedores, agentes

dinâmicos, criativos.

 

 A segunda razão, salienta o responsável, passa pelo facto de existir uma massa significativa de

recursos qualificados, prontos a participar em desafios, a empreender, a testar os seus

conhecimentos, a implementar as suas ideias, e que está um pouco desamparada, sem perspectivas

profissionais - os jovens universitários.

 

 Perante estas duas realidades, foi criada uma equipa de missão, da Universidade do Algarve, jovem,

dinâmica, sem vícios, desafiadora e que foi submetida a um teste de dinamização de uma aldeia em

território rural. O objectivo passa por os envolvidos gerarem economia local e criarem o seu próprio

emprego. Se este for conseguido, está criada então a principal base para que estes e outros jovens

possam instalar-se nesse território, considera João Ministro.
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 Há, porém, uma noção do elevado risco associado ao projecto, como admite o responsável. Por isso,

a equipa de coordenadores procurou, desde o início, não criar demasiadas expectativas e

simplesmente garantir as bases para um bom funcionamento do projecto.

 

 Explica João Ministro: por um lado, pela criteriosa selecção da equipa de jovens que hoje integra a

iniciativa e por outro, a escolha do local, Querença, que reúne um conjunto de requisitos fundamentais

para a execução da ideia: excelentes infra-estruturas de trabalho da equipa, alojamento para os

jovens, recursos locais para trabalhar e, muito importante, uma abertura local para a iniciativa,

nomeadamente da Junta de Freguesia e do Município, explica João Ministro.

 

 Um projecto que pretende levar vida a uma aldeia, dinamizá-la, valorizar seus recursos naturais,

culturais e sociais, inovar, empreender e criar oportunidades de emprego para jovens universitários

em meio rural.

 

 E tenciona-se provar que é possível gerar emprego, economia e sustentabilidade e, sobretudo, trazer

pessoas para o Interior, vinca João Ministro

 

 O combate à desertificação nesta região algarvia passa por isso por tentar fixar novas pessoas na

aldeia, neste caso, jovens e outras pessoas que se associem a esta dinâmica.

 

 Querença tem muitos bons acessos, está muito próxima de Loulé (10 km) e possui uma qualidade de

vida que é, por certo, invejada por muitos que valorizam a tranquilidade, o sossego, a natureza, a boa

vizinhança, etc. Se a isso juntarmos a oportunidade de terem o seu emprego e gerarem economia,

certamente as pessoas fixar-se-ão e outras virão, recorda João Ministro.

 

 O responsável pelo projecto Da Teoria à Acção - Empreender o Mundo Rural admite também que é

possível que o grupo possa vir a apoiar iniciativas semelhantes. A ideia gerou muito interesse e neste

momento estamos a receber solicitações de várias partes do país para possíveis parcerias e apoio na

implementação de projectos similares. Acreditamos que este modelo é parte de uma solução para o

Interior do país e tem elevado poder de replicação, frisa.

 

 A equipa de jovens é multidisciplinar, com formações em áreas diferentes: agronomia, design e

comunicação, marketing, ecoturismo, engenharia biológica/biotecnologia, gestão de empresas,

arquitectura paisagística e engenharia do ambiente. Cada pessoa desenvolve um projecto na sua área

e isso traduz-se num conjunto de acções próprias, que acabam por articular-se todas e assentes numa

estratégia comum, afirma o coordenador do projecto.

 

 O projecto Querença tem desenvolvido diversas iniciativas dirigidas ao grupo em si, bem como à

comunidade em geral, incluindo palestras, eventos e workshops.
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 Ao nível das missões de cada elemento da equipa, foi constituído um banco de terrenos agrícolas

abandonados que começam agora a ser recuperados e está também a ser organizada uma bolsa local

de agricultores - Clube de Produtores Locais - para potenciar o escoamento de produtos locais,

estamos a trabalhar nos laboratórios da Universidade do Algarve na área da engenharia alimentar e na

investigação de novos produtos agro-alimentares.

 

 Estamos a preparar um programa de actividades de ecoturismo e de educação ambiental, preparámos

e vamos instalar um Jardim Sensorial na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, estamos dar apoio ao

projecto TASA (Técnicas Ancestrais Soluções Actuais) e apoio às empresas locais., conta João Ministro.
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A57

Faro empreendedor procura soluções para ultrapassar desemprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21406&visual=8&id=0&print_article
=1

 

05-12-11

 

 Fazendo frente aos tempos de crise e numa organização conjunta entre o Município de Faro e a

Ambifaro, decorre nos próximos dias 6 e 7 de Dezembro, na Escola Superior de Gestão Hotelaria e

Turismo da Universidade do Algarve (Campus da Penha) a 2ª edição do "Faro Empreendedor".

 

 Esta ação, aberta a toda a comunidade, tem como missão fomentar o empreendedorismo, promover

a discussão sobre novas formas de tentar ultrapassar o flagelo do desemprego e divulgar saídas

profissionais e oportunidades de emprego.

 

 Assim, durante os dois dias do certame, decorrerão diversas oficinas, palestras e conferências, tendo

como oradores e dinamizadores, agentes económicos, associativos, académicos e técnicos.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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A58

Faro Empreendedor ajuda a procurar e a criar emprego | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=9289

 

Por Hugo Rodrigues 5 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Empreendedorismo, Empresas, Faro

 

 &nbsp

 

 Qualquer um pode ser empreendedor, desde que tenha uma ideia e aprenda a pôr o seu negócio de

pé. A Feira de Faro Empreendedor vai dar conselhos e transmitir conhecimentos sobre formação,

empreendedorismo e emprego , esta terça e quarta-feira, na Escola Superior de Gestão Hotelaria e

Turismo da Universidade do Algarve, no Campus da Penha.

 

 Casos de sucesso de empreendedores algarvios, onde não faltará o testemunho da empresária

Sandra Correia, que ganhou o prémio de Empresária do Ano de 2011 da União Europeia, oficinas de

trabalho sobre técnicas de procura de emprego e empreendedorismo e seminários sobre os mais

variados temas fazem parte do programa.

 

 Numa altura de crise e em que o desemprego na região algarvia atingiu valores recorde, este evento

pretende identificar alternativas, bem como ajudar a dinamizar a economia da região.

 

 As oficinas de trabalho agendadas dão uma ideia da abrangência do evento, já que se debruçam na

procura ativa de emprego, mas também se preocupam com a melhoria das empresas já existentes,

através da inovação organizacional.

 

 Amanhã, o dia começa com o debate A Economia do Mar e segue, da parte da tarde, com a primeira

parte da conferência Empreendedorismo como desafio no século XXI. O dia acaba com o seminário

Empreendedorismo como Desafio, no qual serão dados a conhecer os projetos do Sul Informação e CV

Career Values.

 

 No dia 7 de dezembro, quarta-feira, a manhã será preenchida pela continuação da conferência

Empreendedorismo como desafio no século XXI, que se debruçará, neste dia, sobre as alternativas de
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financiamento e instrumentos de apoio, depois de se ter focado mais no empreendedorismo

propriamente dito, no primeiro dia.

 

 Paralelamente às conferências, decorrem as oficinas de trabalho, que em muitos casos têm um limite

de participantes.

 

 O Faro Empreendedor resulta de uma parceira entre o CRIA- Divisão de Empreendedorismo e

Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, a empresa municipal farense Ambifaro, a

Universidade do Algarve e a Câmara de Faro.
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A60

AAUAv em destaque no I Torneio de Apuramento de Andebol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: UA.pt

URL: http://uaonline.ua.pt/detail.asp?c=22539&lg=pt

 

Prova de apuramento para os CNU

 

 Nos dias 21 e 22 de novembro decorreu na Covilhã o I Torneio de Apuramento de Andebol masculino

e feminino. Como é habitual, a Universidade de Aveiro, através da Associação Académica (AAUAv),

participou nesta prova de apuramento para as fases finais dos Campeonatos Nacionais Universitários

(CNU), tendo alcançado o 1º lugar na competição masculina e o 2º lugar na feminina.

 

 Na competição feminina, que passou a ter provas na zona regional do Porto, participaram quatro

equipas: Instituto Politécnico de Leiria (IPL), AAUAv, Associação Académica de Coimbra (AAC) e

Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD). A equipa da AAUAv

venceu o primeiro jogo por 15-0, devido a alguns problemas com a inscrição das atletas da AAC, e

ganhou o segundo por 25-5 à equipa da AAUTAD. Na última partida, a equipa aveirense perdeu por

apenas um ponto contra o IPL, num jogo que foi emocionante do início ao fim. Desta forma a equipa

da AAUAv terminou a sua participação em 2º lugar.

 

 Na competição masculina participaram, divididas em dois grupos, as equipas da Associação

Académica da Universidade da Beira Interior (AAUBI), IPL, AAC, AAUTAD, AAUAv, Associação

Académica da Guarda (AAG) e Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg). No

primeiro dia da competição, a equipa da AAUAv ganhou todos os jogos garantindo o primeiro lugar do

grupo. No segundo dia, a equipa aveirense ganhou na meia-final contra a AAG. Na final, disputada

contra o IPL, a AAUAv garantiu o primeiro lugar com uma vitória de 12-10, num jogo muito

equilibrado.

 

 O próximo Torneio de Apuramento será realizado em Leiria, de 12 a 13 de março, onde ambas as

equipas poderão confirmar a sua presença nas fases finais dos CNU, em Braga.

 

 Resultados

 

 Equipa feminina
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 AAUAv 15 x 0 AAC

 

 AAUTAD 5 x 25 AAUAv

 

 AAUAv 10 x 11 IPLeiria

 

 1º IPLeiria

 

 2º AAUAv

 

 3º AAC

 

 4º AAUTAD

 

 Equipa masculina

 

 IPLeiria 11 x 15 AAUAv

 

 AAUAv 16 x 10 AAUBI

 

 AAUAv 13 x 11 AAC

 

 Meia - Final: AAUAv 18 x 11 AAG

 

 Final: IPLeiria 10 x 12 AAUAv
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A62

CCMAR recebe directores de centros de investigação de todo mundo para debater as
Ciências do Mar numa perspectiva global
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/12/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/ciencia-tecnologia/noticia/2011/12/05/895595/ccmar-recebe-
directores-centros-investigaco-todo-mundo-debater-as-ciencias-do-mar-numa-
perspectiva-global.html

 

05/12/2011

 

 Diretores de Centros de Investigação e estações marinhas de todo o mundo reúnem-se de 5 a 7 de

Dezembro, em Olhão, para discutir os assuntos que se colocam atualmente, tendências, novas

iniciativas e ideias para o futuro na investigação realizada no âmbito das estações e institutos

dedicados às Ciências do Mar.

 

 Foto: CCMAR

 

 Neste quinto encontro da rede MARS - The European Network of Marine Research Institutes and

Stations - o principal objectivo dos participantes é discutir o papel destes Centros em termos globais,

em parceria com a World Association of Marine Stations (WAMS).

 

 A atual conjuntura de redes de partilha de conhecimento que tem facilitado a mobilidade entre

investigadores, bem como o surgimento de cada vez mais redes de excelência que tendem a partilhar

infraestruturas, leva este grupo a reunir-se num encontro que é considerado fulcral para debater o

futuro das ciências marinhas face a estes novos desafios.

 

 "MARS and WAMS: Towards a global perspective for marine science" é o tema do Encontro que se

prolonga por três dias. Alguns dos mais importantes investigadores europeus vão apresentar case

studies de redes marinhas já implementadas, mas também haverá lugar à exposição de trabalhos

científicos, numa tentativa de se reunirem directrizes para o futuro da investigação nesta área.

 

 O Centro de Ciências do Mar (CCMAR) é o anfitrião deste encontro que decorrerá no Hotel Real

Marina, em Olhão.

 

 Fonte: Universidade do Algarve

 

Página 62



 

Página 63



A64

  Tiragem: 35000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 8,32 x 10,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38961977 05-12-2011

O presidente da Associação 
Académica da Universi-
dade do Algarve afirmou 
recentemente que há 
estudantes com fome 
na instituição, alguns 
dos quais irão receber 
cabazes com alimentos 

básicos e roupa, através do “Projecto Amanha-te”, 
lançado no final de Novembro. «Encontrámos 
estudantes que dizem que não vão conseguir
acabar o curso porque perderam o direito à bolsa 
e alguns que nos disseram que já passam fome», 
revelou Guilherme Portada. O responsável da Asso-
ciação Académica salientou que os actuais limites 
orçamentais «não permitem uma efectiva ajuda» 
dos serviços sociais aos estudantes mais 
carenciados.

ASSoCiAção ACADémiCA 
Do ALgArve ASSume que Há 
eStuDAnteS Com Fome
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  Tiragem: 10272

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 16,33 x 21,96 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38922546 04-12-2011

Investigadores da UC passam 
Natal com pinguins para estudar 
impacto do aquecimento global
Fazer ciência na Antártida ajuda a descobrir as implicações 
que as alterações climáticas representam para um planeta inteiro
Patrícia Isabel Silva

� Pela primeira vez, o Programa
Polar Português (Propolar) orga-
niza uma campanha de investi-
gação na Antártida com logística
própria, no âmbito de projecto
financiado pela Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, que conta
com as participações de dois
biólogos da Universidade de
Coimbra. 

Se para José Xavier é já a séti-
ma expedição ao Pólo Sul, para
José Seco, de 22 anos, a realizar
um mestrado na UC, será a
estreia absoluta na descoberta do
mundo dos pinguins. Na Cam-
panha Antártica 2011-2012, a con-
tribuição portuguesa começa
logo por um voo entre o Chile e a
Antártida, fretado pela Propolar,
que procederá ao transporte dos
investigadores nacionais e
estrangeiros. 

De Portugal seguem em mis-
são, além da equipa do Instituto
do Mar (IMAR) da Universidade
de Coimbra, elementos do Centro
de Estudos Geográficos da Uni-
versidade de Lisboa, Centro de
Ciências do Mar da Universida-
de do Algarve, Cerena – Instituto
Superior Técnico, Centro de Geo-
física da Universidade de Évora e
Instituto de Investigação das Pes-
cas e do Mar (IPIMAR), que vão
trabalhar com investigadores de
vários países, em especial da Bul-

gária, Espanha, Brasil, Reino
Unido, Estados Unidos e França. 

Os 18 investigadores nacionais
partem de Portugal no dia 6 de
Dezembro, terça-feira. Depois de
uma passagem por Madrid
seguem para Buenos Aires, Ar-
gentina, e Chile, onde embarcam
num navio oceanográfico espa-
nhol em direcção ao Pólo Sul. A
chegada deve acontecer a 15 de
Dezembro, seguindo-se um mês
intenso de pesquisa, com um
Natal especial pelo meio e num
local onde, nesta altura do ano, é
sempre de dia.

De acordo com José Xavier, este
ano já contemplado com o pré-

mio internacional Martha T.
Muze, «a campanha está toda
planeada», prevendo-se que a
recolha de amostras – penas,
fezes e sangue – aconteça dois
dias por semana e que os restan-
tes sejam passados no laborató-
rio. A ideia é perceber como três
espécies de pinguins «exploram o
meio ambiente, quando confron-
tados com as alterações atmosfé-
ricas», explica o biólogo da UC,
também investigador do British
Antarctic Survey, de Cambridge. 

Ciência de baixo custo

«Uma das coisas que é essencial
perceber é que a investigação que

é feita na Antártida pode ter
implicações directas em todo
mundo. O que acontece lá pode-
nos levar a compreender as con-
sequências no resto do planeta»,
explica. E para avaliar o impacto
das alterações climáticas há que
ir às regiões mais frias. 

«Vamos estudar espécies enig-
máticas que são típicas da Antár-
tida e que não estão habituados a
grandes oscilações de temperatu-
ra», continua, realçando que a
península onde vão decorrer as
investigações corresponde «à
parte que tem sofrido mais osci-
lações nos últimos anos».

Se a colaboração internacio-
nal permite que a ciência polar
seja possível de desenvolver a
«baixo custo», importa que a
sociedade entenda que o que se
está a fazer na região mais a sul
do planeta «tem implicações
planetárias», com consequên-
cias directas para Portugal. Por
exemplo, realça José Xavier, a
origem da erosão das praias
portuguesas está precisamente
na Antártida, devido ao degelo e
à expansão da água.

O investigador não hesita
mesmo em falar de um «investi-
mento para o futuro», até com
implicações no sector das pescas.
Basta pensar no bacalhau do
Antártico, considerada «uma es-
pécie economicamente muito
viável». l
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JOSÉ SECO E JOSÉ XAVIER representam a UC na missão
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Investigadores 
de Coimbra 
passam Natal 
com pinguins

AQUECIMENTO GLOBAL P3

José Xavier é um dos cientistas da

expedição que vai estudar no Pólo Sul 

o impacto das alterações climáticas
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«Faro Empreendedor» dá dicas de formação, empreendedorismo e emprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48153

 

04-12-2011 9:26:00

 

 Nos dias 6 e 7 de Dezembro, o Campus da Penha da Universidade do Algarve recebe a iniciativa Faro

Empreendedor - Formação, Empreendedorismo e Emprego, contando com a presença de vários

especialistas na área.

 

 O programa arranca pelas 9h30, com a sessão de abertura e posterior palestra A Economia do Mar,

seguindo-se as oficinas Técnicas de Procura de Emprego e Competências Empreendedoras.

 

 Do programa, consta ainda a conferência Empreendedorismo como desafio no século XXI, a oficina

Preparação para uma Entrevista e a segunda parte da conferência Empreendedorismo como desafio no

século XXI.

 

 O segundo dia é marcado pela terceira parte da conferência Empreendedorismo como desafio no

século XXI e pelas oficinas A colaboração, o caminho para a inovação organizacional e Elaboração do

Curriculum Vitae. Segue-se a continuação da conferência Empreendedorismo como desafio no século

XXI e as oficinas Programa de Estágios Profissionais e Como criar mapas mentais.

 

 A sessão de encerramento decorre entre as 17h30 e as18 horas, numa iniciativa organizada pelo

CRIA - Centro Regional para a Inovação do Algarve da Universidade do Algarve.
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"Ministério Público e o combate à Corrupção" em debate na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=81b0e1902f1c695c267651e72616f46e

 

Tavira, 4 Dez (Radio Horizonte Algarve)

 

 O DCIAP promove no dia 6 de Dezembro, a terceira conferência dedicada ao tema "Ministério Público

e o combate à Corrupção". O local é a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve (Faro).

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve-Amigos

 

 É já nesta nesta terça-feira, dia 6, que o Departamento Central de Investigação e Acção Penal

(DCIAP) promove a terceira conferência dedicada ao tema "Ministério Público e o combate à

Corrupção", que contará na abertura com Isabel São Marcos, Vice Procuradora-Geral da República e

João Pinto Guerreiro, Reitor da Universidade do Algarve.

 

 Nas sessões da manhã participam os oradores José Moreira da Silva, Coordenador da Unidade

Nacional de Combate à Corrupção da PJ, Carlos Casimiro, Procurador da República no DCIAP, Orlando

da Conceição Machado, Procurador da República no DCIAP de Évora e o moderador Paulo Gonçalves,

Procurador da República no DCIAP.

 

 No período da tarde as sessões contarão com os oradores António João Maia, sociólogo no Conselho

de Prevenção e Corrupção, Leonor Furtado, Procuradora da República no Tribunal Administrativo e

Fiscal de Lisboa e o advogado José António Barreiros.

 

 A moderar o debate estará António Clunny, Procurador-Geral Adjunto no Tribunal de Contas.

 

 O debate terá início às 10h00 do dia: 6 de Dezembro de 2011 (terça-feira) na Faculdade de Economia

da Universidade do Algarve (Faro).

 

 M a i s  i n f o r m a ç õ e s  e m :

http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=37280&Itemid=1483&lang=pt

 

 Orlandino Martins
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 Obrigado Almada (Portugal) pelas suas visitas
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Quarteira: Workshop sobre empreendedorismo contou com cerca de centena e meia
de participantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122660

 

Cerca de 150 participantes participaram no workshop sobre Empreendedorismo e Criação do Próprio

Emprego, promovido pela Câmara Municipal de Loulé e realizado terça feira, no Centro Autárquico de

Quarteira.

 

 A iniciativa contou com o apoio da junta de freguesia de Quarteira, Instituto de Emprego e Formação

Profissional, Associação Nacional de Direito ao Crédito e Millennium BCP, tentando proporcionar

oportunidades para a criação de próprio emprego numa altura de dificuldades no mercado de trabalho.

 

 Esta sessão iniciou com a intervenção de Vítor Madeira, do IEFP, que apresentou os programas de

apoio existentes para estimular o empreendedorismo e a criação de empresas, concedidos por aquele

instituto, destacando ainda a possibilidade dos interessados se poderem candidatar a ocupar

instalações no Ninho de Empresa de Loulé (CACE).

 

 Laura Soares, representando a Associação Nacional de Direito ao Crédito, entidade com a qual o

município de Loulé assinou um protocolo de colaboração no ano passado, referiu-se às condições de

acesso ao microcrédito social.

 

 Seguiu-se a apresentação de João Carlos Monteiro, do Banco Millennium BCP e especialista em

microcrédito. O orador incentivou os presentes a utilizarem as condições daquela entidade bancária e

apresentou um vídeo com vários exemplos de microempresários que conseguiram ter sucesso nos

seus projetos empresariais, recorrendo a este tipo de empréstimo.

 

 Por último, Carlos Vieira, docente da Universidade do Algarve, efetuou uma intervenção sobre a

atitude empreendedora, cativando a audiência e conseguindo transmitir uma forte mensagem de

esperança, entusiasmo e motivação para que atinjam os objetivos que pretendem alcançar.

 

 Dado o sucesso da iniciativa, a Câmara de Loulé revelou que será promovida uma nova sessão, na

cidade de Loulé, em meados de janeiro de 2012.
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 Redacção/RS

 

 07:43 domingo, 04 dezembro 2011
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I Jornadas Farmacêuticas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2011/11/30/i-jornadas-farmaceuticas-do-algarve

 

Áreas:Salud

 

 Data:los días 06-12-2011 y 07-12-2011

 

 Local: Grande Auditório de Gambelas ( Universidade do Algarve )

 

 Descrição

 

 O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve (NECiFarm), secção

autónoma da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e  membro da Associação

Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF), irá organizar nos próximos dias 6 e 7 de Dezembro, na

cidade de Faro, no Campus de Gambelas, as, subordinadas ao tema.

 

 *Incluidos na categoria alunos: Alunos UAlg, ex-Alunos UAlg e Alunos do MICF de outras

Universidades

 

 **Pacote Promocional em vigor até dia 30 de Novembro de 2011

 

 As inscrições poderão ser feitas via e-mail (jornadasfarmaceuticas.necifarm@gmail.com) ou na sala

NECiFarm (Junto ao Bar da FCT). Mais informações: 917252659 . 967794986

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Convoca: Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve ( NECiFarm)

 

 Informação complementar
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Universidade do Algarve abre as portas ? "Nova Estratégia Europa 2020??
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51792

 

Educação

 

 Campus de Gambelas da Universidade do Algarve

 

 A Comissão Europeia, através do Centro de Informação Europeia Jacques Delors*, está a promover

uma campanha de comunicação sobre "A Nova Estratégia Europa 2020??, iniciativa desenvolvida pela

empresa Gobius Comunicação e Ciência.

 

 A campanha "Crescer 2020?? destaca o Ano Europeu do Voluntariado e da Cidadania Ativa, e elege a

participação de voluntários, enquanto agentes sociais de excelência para informarem e motivarem os

seus pares para uma participação mais ativa no quotidiano de Portugal e da União Europeia.

 

 Conta com parcerias sólidas com várias universidades e respetivas Associações Académicas, com

Centros de Informação Europe Direct e com Centros de Documentação Europeia Universitários.

 

 Nos dias 5 e 6, 12 e 13 de dezembro o Campus de Gambelas e o Campus da Penha, respetivamente,

recebem o Evento "Crescer 2020??, de forma a sensibilizar a sua comunidade para os eixos

fundamentais da Nova Estratégia Europeia:

 

 Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo. Com a colaboração da Associação Académica da

Universidade do Algarve, realizar-se-á, nos dias 5 e 12, respectivamente,, a "Missão Recrutamento??

com o objetivo de informar e de estimular os participantes a mobilizarem-se pela "Nova Estratégia

Europa 2020??. Nos dias 6 e 13, das 11.00 ? s 17.00, realizar-se-á o Arraial "Crescer 2020??,

dinamizado com músicas europeias e com a atuação da Versus Tuna, Tuna Académica da Universidade

do Algarve, no dia 6.

 

 Um stand com a divulgação de informação disponibilizada pelo Centro de Informação Europe Direct

do ALgarve e pelo Centro de Documentação Europeia da Universidade. Serão promovidas

manifestações livres e artísticas através do registo de aspirações e de compromissos para 2020.
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 3 de Novembro de 2011 | 11:05

 

 barlavento
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Algarve: Diretores de centros de investigação de todo o mundo debatem ciências do
mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122665

 

Diretores de centros de investigação e estações marinhas de todo o mundo reúnem-se, entre dias 5 e

7 de dezembro, em Olhão, para discutir os assuntos que se colocam atualmente nas ciências do mar,

as tendências, novas iniciativas e ideias para o futuro na investigação da temática.

 

 Neste quinto encontro da rede MARS - The European Network of Marine Research Institutes and

Stations, o principal objectivo dos participantes é discutir o papel destes centros em termos globais,

em parceria com a World Association of Marine Stations (WAMS).

 

 A atual conjuntura de redes de partilha de conhecimento que tem facilitado a mobilidade entre

investigadores, bem como o surgimento de cada vez mais redes de excelência que tendem a partilhar

infraestruturas, leva este grupo a reunir-se num encontro que é considerado "fulcral para debater o

futuro das ciências marinhas face a estes novos desafios", refere o Centro de Ciências do Mar da

Universidade do Algarve, anfitrião do evento.

 

 MARS and WAMS: Towards a global perspective for marine science é o tema do encontro que se

prolonga por três dias, no Hotel Real Marina, em Olhão.

 

 Alguns dos mais importantes investigadores europeus vão apresentar case studies de redes marinhas

já implementadas, mas também haverá lugar à exposição de trabalhos científicos, numa tentativa de

se reunirem diretrizes para o futuro da investigação nesta área.

 

 Redacção/RS

 

 10:18 sábado, 03 dezembro 2011
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Pedro Barros volta à presidência da Associação Académica da Ualg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/12/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21384&visual=8&id=0&print_article
=1

 

03-12-11

 

 Pedro Barros foi eleito presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve substituindo

Guilherme Portada.

 

 Pedro Barros regressa à presidência que já tinha ocupado no passado conquistando 83,11% dos votos

das eleições que se realizaram na passada terça-feira.

 

 A abstenção marcou fortemente este acto eleitoral com pouco mais de 1300 estudantes na votação.

 

 Eduardo Almeida, será o novo tesoureiro da Direção Geral.

 

 O grande objectivo da nova equipa passar por sanear as contas da associação.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Matança do porco ao vivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=261&id=12990&idSeccao=2343&A
ction=noticia

 

Feira da Serra 2011

 

 De 2 a 4 de dezembro, o Pavilhão do NERA, na Zona Industrial de Loulé, volta a ser palco de mais

uma edição da emblemática Feira da Serra de Loulé.

 

 O certame vai contar com expositores de artesanato, com artesãos originários maioritariamente da

serra algarvia, que aqui estarão a trabalhar "ao vivo e a cores", bem como stands de produtos agro-

alimentares.

 

 À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, em destaque vai estar uma exposição, desta

feita dedicada às "Tradições Serranas - Matança do Porco". Através de imagens e de objetos,

pretende-se recriar todo o ciclo desta tradição secular, que vai desde a criação dos porcos, passando

pelo momento em que o animal é morto, ao seu tratamento, até ao aproveitamento do animal para a

alimentação, nomeadamente para os tão apreciados enchidos.

 

 No recinto haverá ainda um espaço de animação infanto-juvenil, que para além das pinturas, pinturas

faciais ou modeladores de balões, integra ainda o teatro infantil de Natal "Atira que eu apanho",

apresentado no domingo, pelas 16h00.

 

 Está previsto igualmente um programa de animação musical, focado na música tradicional

portuguesa, no fado e, este ano, nas tunas académicas já que os participantes no IV FiTUALLE

também sobem ao palco da Feira da Serra.

 

 Esta mostra de produtos tradicionais constitui uma excelente oportunidade para os visitantes fazerem

as suas compras de Natal.

 

 O horário de funcionamento do certame é o seguinte: dia 2 de dezembro (sexta-feira), das 18h00 às

00h00; dia 3 de dezembro (sábado), das 14h00 às 00h00; dia 4 de dezembro (domingo), das 14h00

às 21h00.
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 O preço das entradas é de 2 euros.

 

 Programa de Animação Musical

 

 Sexta-feira, 2 de dezembro

 

 20h30

 

 . SEMPER TESUS - Tuna da Escola Agrária de Beja

 

 . T.U.S.A. - Tuna Universitas Scientiarum Agrarium (Açores)

 

 22h00

 

 . Rastemenga

 

 Sábado, 3 de dezembro

 

 18h00

 

 . Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé

 

 19h00

 

 . Grupo Musical de Santa Maria

 

 20h30

 

 . BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior

 

 . TUSA - Tuna Académica da ESTG de Felgueiras

 

 . VERSUS TUNA - Tuna Académica da Universidade do Algarve

 

 22h00

 

 . Fado com Inês Gonçalves (vencedora em Loulé da Grande Noite de Fado)

 

 Domingo, 4 de dezembro
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 17h30

 

 . Faditando

 

 18h30

 

 . Rancho Folclórico S. Sebastião

 

 19h30

 

 . Fado com César Matoso
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DCIAP promove Ciclo de Conferências
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51793

 

Política

 

 João Guerreiro

 

 O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) promove no dia 6 de dezembro, uma

conferência dedicada ao tema "Ministério Público e o combate ? Corrupção??, que contará na abertura

com Isabel São Marcos, Vice Procuradora-Geral da República e João Pinto Guerreiro, Reitor da

Universidade do Algarve.

 

 Nas sessões da manhã participam os oradores José Moreira da Silva, Coordenador da Unidade

Nacional de Combate ? Corrupção da PJ, Carlos Casimiro, Procurador da República no DCIAP, Orlando

da Conceição Machado, Procurador da República no DCIAP de Évora e o moderador Paulo Gonçalves,

Procurador da República no DCIAP.

 

 No período da tarde as sessões contarão com os oradores António João Maia, sociólogo no Conselho

de Prevenção e Corrupção, Leonor Furtado, Procuradora da República no Tribunal Administrativo e

Fiscal de Lisboa e o advogado José António Barreiros. A moderar o debate estará António Clunny,

Procurador-Geral Adjunto no Tribunal de Contas.

 

 A conferência para a qual temos o prazer de o(a) convidar, é a terceira de um ciclo de quatro

conferências que o DCIAP está a promover desde o início do mês de novembro e que terá o seu

encerramento em Janeiro de 2012 em Lisboa.

 

 2 de Novembro de 2011 | 14:08

 

 barlavento
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Loulé: Matança do porco para ver na Feira da Serra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48145

 

02-12-2011 18:19:00

 

 A matança do porco, tradição secular das comunidades rurais, agora condicionada em nome da

segurança alimentar, está presente na edição de inverno da Feira da Serra de Loulé que abre hoje

portas no pavilhão do NERA, na Zona Industrial de Loulé e se prolonga até 4 de dezembro.

 

 O ritual da matança do porco, tão importante para a economia familiar da serra, pode ser apreciado,

mas de forma 'virtual' isto é através da mostra "Tradições Serranas - Matança do Porco" , exposição

que marca a edição de 2011 da Feira da Serra de Loulé.

 

 Através de imagens e de objetos, estará recriado o ciclo desta tradição secular, desde a criação dos

porcos, passando pelo momento em que o animal é morto, o tratamento das carnes e o seu

aproveitamento para a alimentação humana, designadamente os tão apreciados presuntos e enchidos.

 

 A matança do porco realizava-se habitualmente quando o frio se começava a fazer sentir e era motivo

de grande regozijo, numa ocasião em que se reunia toda a família e até os vizinhos, pois era sinónimo

que parte do sustento, ao longo do ano, estava garantido.

 

 As tarefas eram distribuídas entre os homens e as mulheres, uns encarregues da morte do animal e

da sua desmancha, elas da limpeza da tripa, usada depois para acondicionar os enchidos, na

preparação do sangue, e também na confeção dos petiscos que acompanhavam a função.

 

 O porco era criado com todos os cuidados, para que o seu rendimento fosse suficiente já que o porte

do animal garantia mais carne para salgar ou conservar em banha, mais enchidos, melhor alimentação

na altura em que os campos estão de pousio devido ao frio.

 

 E como se sabe o porco é um animal do qual nada se desperdiça, tudo se paroveita e transforma em

apetitosas receitas intemporais.

 

 Atualmente e embora a matança tradicional seja permitida, desde que a carne não seja
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comercializada, o animal terá de ser previamente certificado e deverá, de acordo com a lei estar

presente um veterinário.

 

 O artesanato, por enquanto, é ao 'vivo'

 

 O certame vai também incluir tendas de artesanato com o aliciante de estarem presentes os artesãos,

na sua maioria originários da serra do Caldeirão, ou não se chamasse o certame Feira da Serra, que

ali estarão a trabalhar desta vez "ao vivo e a cores".

 

 Haverá ainda tendinhas de produtos agroalimentares, uma oportunidade para adquirir queijos,

enchidos, compotas e doces de fabrico artesanal, únicos e diferenciados e, por isso mesmo, dignos de

serem incluídos nas mesas festivas da quadra natalícia.

 

 Tunas e fado e folclore no Programa de Animação Musical

 

 Como toda a feira que se preze, não falta a animação musical que no caso procura aliar várias

tradições, umas mais antigas que outras já que ao folclore e ao fado se juntam as tunas participantes

do Festival de Tunas FiTUALLE que também sobem ao palco da Feira da Serra.

 

 Esta Sexta-feira a partir das 20h30 o palco do pavilhão do Nera recebe um espetáculo de tunas

universitárias em que atuarão os Semper Tesus daTuna da Escola Agrária de Beja a T.U.S.A. - Tuna

Universitas Scientiarum Agrarium dos Açores e por fim a Tuna Rastemenga que tocará às 22h00.

 

 No sábado, o Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé dança às 18h00 seguindo-se a atuação do

Grupo Musical de Santa Maria.A noite volta a ser dedicada aos cantares das tunas com a atuação da

BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior (20h30) seguida pela Tuna

Académica da Escola Superior de Turismo e Gestão de Felgueiras.

 

 A fechar a noite estará a Tuna Académica da Universidade do Algarve e a fadista Inês Gonçalves

vencedora em Loulé da Grande Noite de Fado.

 

 No domingo a animação abre com Faditando (17h30) seguindo-se o Rancho Folclórico S. Sebastião.

César Matoso fecha a feira com um espetáculo de fado.

 

 No recinto haverá ainda um espaço de animação infanto-juvenil, que para além das pinturas, pinturas

faciais ou modeladores de balões, integra ainda o teatro infantil de Natal "Atira que eu apanho",

apresentado no domingo, pelas 16h00.

 

 O horário de funcionamento do certame é, no dia 2 (sexta-feira), das 18h00 às 00h00, enquanto a 3

(sábado) a feira começa às 14h00 e encera às 00h00.
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 No último dia (domingo) o certame abre portas das 14h00 às 21h00. O preço das entradas é de 2

euros.
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Universidade do Algarve atribui «honoris causa» a João Pedroso de Lima
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122580

 

A Universidade do Algarve (UAlg) celebra 32 anos no próximo dia 14 de dezembro, com uma

cerimónia marcada para as 17:00 horas, a qual contempla a atribuição do doutoramento honoris

causa a João José Pedroso de Lima, professor jubilado da Universidade de Coimbra.

 

 A cerimónia decorrerá no Grande Auditório do Campus de Gambelas e inclui uma sessão pública

aberta à comunidade.

 

 Do programa constam várias intervenções, das quais se destacam a do novo doutor e a laudatio

proferida por Veiga Simão, padrinho do homenageado, além dos discursos do presidente do Conselho

Geral, Fernando Ulrich, e do reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro.

 

 Serão ainda entregues os três prémios aos diplomados com mérito no ano letivo de 2009/2010 -

Prémio Caixa Geral de Depósitos, Prémio BPI e Prémio APECA.

 

 A investigação na UAlg também será distinguida com a entrega do Prémio de Apoio à Promoção da

Investigação Científica, patrocinado pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve.

 

 O programa das comemorações culminará com um concerto da Orquestra do Algarve, às 21:30,

tendo como maestro John Avery.

 

 Sobre João José Pedroso de Lima

 

 Natural de Coimbra, é licenciado em Ciências Físico-Químicas pela Universidade de Coimbra (1957),

doutorado em Física pela Universidade de Manchester (1970) e professor catedrático da Universidade

de Coimbra desde 1982.

 

 Dedicou a sua atividade pedagógica a diversas áreas da física médica, da bioengenharia e das

ciências biomédicas, tanto em termos de graduação como de pós-graduação, nos planos nacional e

internacional, sendo responsável pela formação de várias gerações de médicos, físicos e técnicos de

radiologia.
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 Com livros publicados, com cerca de duas centenas de artigos em revistas científicas de mérito e

inúmeras prestações em conferências, João José Pedroso de Lima tem contribuído para o

reconhecimento internacional da investigação científica portuguesa.

 

 Do seu percurso constam já cerca de duas dezenas de prémios e distinções por trabalhos de

investigação, sendo também membro de várias sociedades científicas, das quais se destacam a

Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear e a Sociedade Portuguesa de Proteção contra as Radiações.

 

 Apesar de jubilado, mantém-se ativamente a colaborar com as Universidades de Coimbra, de Trás-os-

Montes, de Aveiro e do Algarve.

 

 Redacção/RS

 

 09:07 sexta-feira, 02 dezembro 2011
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Palestra sobre os projetos RIAS e «Life+Trachemys»
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Os projetos RIAS e Life+Trachemys vão ser temas de uma palestra promovida pelo Núcleo de

Estudantes de Biologia da Universidade do Algarve (UAlg), marcada para dia 5 de dezembro, às 17:00

horas, no anfiteatro D do complexo pedagógico do campus de Gambelas da UAlg, em Faro.

 

 Os oradores serão técnicos do RIAS - Centro de Recuperação de Animais Selvagens e um investigador

do Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto.

 

 Na primeira apresentação, um técnico do RIAS irá dar a conhecer mais pormenores sobre o centro

sedeado na Quinta de Marim, em Olhão, como funciona no seu dia-a-dia e os projetos a decorrer no

centro.

 

 Na segunda, o investigador do CIBIO, responsável pelo trabalho de campo, irá apresentar o projecto

de conservação de cágados (Life+Trachemys) atualmente a decorrer na Península Ibérica e no qual o

RIAS também participa.

 

 Esta palestra está inserida numa atividade a nível nacional da ANEBio (Associação Nacional de

Estudantes de Biologia), em que durante todo o dia de 5 de dezembro núcleos de estudantes de

Biologia de todo o país organizarão actividades sobre temas diversos.

 

 Redacção/RS

 

 07:17 sexta-feira, 02 dezembro 2011
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O presidente da assOcia-
çãO académica da Universi-
dade do Algarve afirmou que 
há estudantes com fome na 
instituição, alguns dos quais 
começarão a receber dentro de 
dias cem “cabazes” de primei-
ras necessidades, que incluem 
alimentos básicos e roupa.

“Encontrámos estudantes 
que dizem que não vão con-
seguir acabar o curso porque 
perderam o direito à bolsa e al-
guns que nos disseram que já 
passam fome”, disse Guilher-
me Portada à Lusa no final 
de uma visita aos dois pólos 
da Universidade em Faro, na 
companhia do administrador 
dos Serviços de Acção Social da 

Universidade do Algarve, Ama-
deu de Matos.

O responsável salientou que 
os actuais limites orçamentais 
“não permitem uma efectiva 
ajuda” dos serviços sociais aos 
estudantes mais carenciados.

“Muitos deles disseram-nos 
que, como perderam a bolsa 
ou começaram a receber uma 
bolsa reduzida e insuficiente 
para as despesas, têm como 
única saída o pedido de um 
empréstimo ao banco. O pro-
blema é que a banca exige que 
o pagamento desse emprésti-
mo comece um ano depois do 
fim do curso e os estudantes 
estão com pânico de não con-
seguirem emprego”, disse.

Cem Cabazes distribuídos 
fora da universidade A As-
sociação Académica lançou 
na quinta-feira da passada 
semana o “Projecto Amanha-
te”, que consiste na atribuição 
de “cabazes” de primeiras ne-
cessidades a estudantes, com 
géneros alimentícios, roupa 
usada, vales para fotocópias 
nos serviços académicos e vales 
para a prática de modalidades 
desportivas.

“Neste momento já temos 
centenas de quilos de ali-
mentos e centenas de peças 
de roupa, graças à generosi-
dade dos estudantes”, disse 
Guilherme Portada, subli-
nhando que os cabazes são 
“uma resposta da Associação 
Académica às graves carên-
cias por que passam alguns 
estudantes, mas não uma 
substituição do esforço que 
pertence ao Estado de dar a 
todos o direito ao ensino com 
dignidade”.

Os cem “cabazes” poderão ser 
levantados, mediante inscrição 
prévia, no Centro de Apoio aos 
Sem-abrigo de Faro.

“A pobreza envergonhada 
existe e por isso decidimos 
que os estudantes não de-
viam receber os ‘cabazes’ no 

meio universitário mas sim 
numa instituição exterior à 
Universidade”, justificou.              
 Lusa

Associação Académica alerta  
para fome na Universidade
Cabazes com alimentos já estão a ser entregues em Faro

d.r.

Guilherme Portada lamenta que ajuda dos serviços sociais não seja suficiente
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Associação Académica alerta para fome na Universidade pág. 5
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Universidade do Algarve 
tem alunos com fome
>  O alerta parte da Associação Académica da instituição de en-
sino superior que, perante a impotência dos serviços sociais da 
universidade, já está a distribuir cabazes com alimentação aos 
estudantes mais carenciados da academia p. 5

D
.R
.  SOCIAL 
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 FESTIVAL DA TUNA AFONSINA UNIVERSITÁRIA DE LOULÉ

Espírito académico 
invade Cine-Teatro Louletano

A TUALLE – Tuna Universitária 
Afonsina de Loulé organiza, 
esta sexta-feira e no sábado, 
no Cine-Teatro Louletano, o 
IV FiTUALLE - Festival Inter-
nacional da Tuna Universitá-
ria Afonsina de Loulé, evento 
inserido nas comemorações 
do seu 12º aniversário.

A concurso vão estar cinco 
tunas universitárias, vindas 
de diferentes pontos do país, 
nomeadamente a SEMPER TE-
SUS – Tuna da Escola Agrária 
de Beja, T.U.S.A. – Tuna Univer-
sitária Agrariarum da Univer-
sidade dos Açores, BAGATUNA 
– Tuna Masculina da Escola 
Superior de Desporto de Rio 
Maior, TUSA – Tuna Académi-
ca da ESTGF, VERSUS TUNA 
– Tuna Académica da Univer-
sidade do Algarve e, natural-
mente, a TUALLE, enquanto 
tuna anfi triã.

Para além das actuações no 
Cine-Teatro, que têm início pe-
las 22 horas, em ambos os dias, 
os participantes são avaliados 
ainda durante o “pasa-calles” 
previsto para o sábado de ma-
nhã, entre as 10 e as 12 horas, 
num desfi le entre o Largo de S. 
Francisco e o Mercado Munici-
pal de Loulé.

A interpretação, a participa-
ção e a simpatia serão alguns 
dos critérios de avaliação do 

júri. Os prémios serão atribuí-
dos após a votação do júri, no 
segundo dia, e são os seguin-
tes: Tuna mais Tuna – Grande 
Prémio TUALLE, Melhor Tuna, 
2ª Melhor Tuna, Melhor Ori-
ginal, Melhor Solista, Melhor 
Instrumental, Melhor Pandei-
reta, Melhor Porta-Estandarte 
e Melhor Desfi le (Pasa-Calles).

O preço dos bilhetes é de 10 
euros para um dia e 15 euros 
para dois dias.

Este Festival leva já três edi-
ções, tendo a primeira aconte-
cido no ano de 2000, a segun-
da em 2003, que deu origem 
à edição de um CD, e a última 
no ano de 2005. Regressa no-
vamente neste ano de 2011 
numa nova data, integrando 
as comemorações de mais um 
aniversário da TUALLE. A or-
ganização, que conta com o 
apoio da Câmara, garante que 
estas duas noites estão reuni-
das as condições para muita 
música, boa disposição e espí-
rito académico.

A Tuna Universitária Afonsi-
na de Loulé representa o Insti-
tuto Superior Dom Afonso III 
em Loulé. Uma tuna onde os 
elementos pertencentes são 
exclusivamente do sexo mas-
culino, respeitando assim a ve-
lha tradição do trovadorismo 
estudantil.

No Festival participam cinco tunas universitárias

D.R.
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Pedro Barros voltou a ser eleito presidente da Associação Académica da UAlg
(atualizado) | Sul Informação
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Por Hugo Rodrigues 30 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Associação Académica, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 Pedro Barros foi eleito como o novo presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve

(AAUAlg) nas eleições que decorreram ontem, terça-feira. O ex e futuro presidente da Direção Geral

da académica algarvia encabeçou a única lista a este órgão e conseguiu 83,11 por cento dos votos.

 

 Os resultados das eleições apenas foram conhecidos esta madrugada, mas era também já certo que

João Pedro Ferreira seria eleito para presidente da Assembleia Magna, já que a sua lista era a única

candidata.

 

 Outro nome sonante é o de Eduardo Almeida, também ele ex-presidente da AAUAlg e que será o novo

tesoureiro da Direção Geral. Os novos órgãos tomam posse em janeiro de 2012.

 

 Em comum, os dois alunos da UAlg têm a experiência na vida associativa e serem dinamizadores do

projeto Acorda a tua Academia, que integra várias gerações de dirigentes da AAUAlg e assumiu o

objetivo de sanear as contas da académica, que atravessam um mau momento.

 

 Elevada abstenção

 

 Os alunos da Universidade do Algarve foram ontem a votos numas eleições para os diferentes órgãos

da Associação Académica (AAUAlg) marcada por ter apenas listas únicas. Ao todo, compareceram nas

urnas 1368 alunos, menos que em 2010, onde também houve predominância de listas únicas, o que

faz a AAUAlg salientar a elevada abstenção, no seu site, onde os dados já foram divulgados.

 

 Pedro Barros, como o Sul Informação já tinha avançado em primeira mão, foi eleito com 83,11 por
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cento dos votos, fruto dos 162 votos em branco na eleição para a Direção Geral. Na Assembleia

Magna, a lista única encabeçada por João Pedro Ferreira, mais conhecido por Pi, obteve uma

percentagem de 77,43 de votos favoráveis. Para o Conselho Fiscal, a lista única tinha como 1º

elemento Sandrina Pereira e foi eleita com 73, 81 por cento dos votos.

 

 A percentagens de votos a favor mais expressiva, ou a lista em que houve menos votos em branco,

foi a do Núcleo Pedagógico de Portimão, onde 96,15 por cento dos votantes aprovaram a lista

candidata.

 

 Atualizado às 14h25
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Universidade do Algarve atribui Honoris Causa em dia de aniversário
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02/12/2011

 

 A Universidade do Algarve celebra 32 anos às 17h00 do dia 14 de Dezembro, atribuindo o

Doutoramento Honoris Causa a João José Pedroso de Lima, Professor jubilado da Universidade de

Coimbra.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 A cerimónia decorrerá no Grande Auditório do Campus de Gambelas e inclui uma sessão pública

aberta à comunidade. Do programa constam várias intervenções, das quais se destacam a do novo

Doutor e a laudatio proferida por Veiga Simão, padrinho do homenageado, além dos discursos do

Presidente do Conselho Geral, Fernando Ulrich, e do Reitor da Universidade do Algarve, João

Guerreiro.

 

 O programa das comemorações culminará com um concerto da Orquestra do Algarve, às 21h30,

tendo como maestro John Avery.

 

 Sobre João José Pedroso de Lima

 

 Natural de Coimbra, é licenciado em Ciências Físico-Químicas pela Universidade de Coimbra (1957),

doutorado em Física pela Universidade de Manchester (1970) e Professor Catedrático da Universidade

de Coimbra desde 1982.

 

 Dedicou a sua atividade pedagógica a diversas áreas da Física Médica, da Bioengenharia e das

Ciências Biomédicas, tanto em termos de graduação como de pós-graduação, nos planos nacional e

internacional, sendo responsável pela formação de várias gerações de médicos, físicos e técnicos de

radiologia.

 

 Com livros publicados, com cerca de duas centenas de artigos em revistas científicas de mérito e

inúmeras prestações em conferências, João José Pedroso de Lima tem contribuído para o
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reconhecimento internacional da investigação científica portuguesa, em domínios como os da Física

Médica, da Bioengenharia e das Ciências Biomédicas.

 

 Do seu percurso constam já cerca de duas dezenas de prémios e distinções por trabalhos de

investigação, sendo também membro de várias sociedades científicas, das quais se destacam a

Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear e a Sociedade Portuguesa de Proteção contra as Radiações.

 

 Apesar de jubilado, mantém-se ativamente a colaborar com as Universidades de Coimbra, de Trás-os-

Montes, de Aveiro e do Algarve.

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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Microsoft recebe Prémios de Inovação Tecnológica com parcerias Universidade-
Empresa
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2 de Dezembro de 2011

 

 A Microsoft foi distinguida com o Prémio de Inovação Tecnológica "Engenheiro Jaime Filipe" - 2010,

atribuído pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P, com a tecnologia "Personal Life Assistant -

PLA",desenvolvida numa parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Este

prémio distingue uma personalidade ou instituição com uma grande dedicação e atuação na defesa do

exercício de cidadania e integração social das pessoas com deficiências.

 

 A Microsoft foi ainda distinguida com o Prémio "Ser Capaz - Investigação e Tecnologia" 2011, 2ª

Menção Honrosa, com uma versão melhorada da mesma tecnologia, desenvolvida numa parceria com

a ADETTI-IUL, o Centro de I&D do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. Este prémio é atribuído

pela Associação Salvador e visa o apoio a projetos que contribuam para o desenvolvimento de

produtos, instrumentos, tecnologias, metodologias, equipamentos ou sistemas técnicos que previnam,

compensem, atenuem ou neutralizem a incapacidade de uma pessoa portadora de deficiência motora.

 

 Porto Salvo, 2 de Dezembro de 2011 - A Microsoft anuncia que a tecnologia Personal Life Assistant -

PLA, desenvolvida no âmbito de parcerias Universidade-Empresa, foi distinguida com dois prémios de

Inovação Tecnológica concedidos por reputadas instituições de solidariedade social do contexto

Nacional.

 

 O Prémio de Inovação Tecnológica "Engenheiro Jaime Filipe" - 2010, uma importância pecuniária de 5

000 euros, galardoou o Personal Life Assistant - PLA, desenvolvido numa parceria com a Faculdade de

Engenharia da Universidade do Porto, no âmbito das teses de Mestrado dos investigadores da

Microsoft, Fernando Miguel Pinto e Carlos Miguel Galinho Pires. As teses, foram co-orientadas pela

Prof. Eduarda Mendes Rodrigues da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e pelo Prof.

Miguel Sales Dias, Diretor de I&D da Microsoft (centro MLDC) e professor do ISCTE - Instituto

Universitário de Lisboa. Este prémio é atribuído pelo Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P., em

colaboração com o Instituto da Segurança Social, I.P., a Direção-Geral da Saúde, UMIC - Agência para
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a Sociedade do Conhecimento, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, Direção-Geral do

Consumidor e o Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação.

 

 A entrega deste prémio será integrada no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência - "Juntos por

um Mundo Melhor para Todos", que terá lugar no Auditório do Colégio Militar, Largo da Luz, no dia 3

de Dezembro de 2011 às 09h00.

 

 Uma atualização desta tecnologia, recebeu ainda o Prémio "Ser Capaz - Investigação e Tecnologia"

2011, 2ª Menção Honrosa entre 22 concorrentes, um valor pecuniário de 1500 Euro, no contexto de

uma nova parceria Universidade-Empresa, com a ADETTI-IUL, o centro de I&D em tecnologias de

informação e comunicação do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. Neste caso a atualização foi

realizada no âmbito da tese de Mestrado de Vitor Teixeira, investigador da Microsoft e finalista do

curso de Mestrado em Engenharia de Telecomunicações e Informática do ISCTE-IUL, a qual foi co-

orientada pelos referidos professores. Este prémio é promovido pela Associação Salvador, uma IPSS

de grande impacto Nacional no âmbito do apoio aos cidadãos com deficiência motora O júri desta

iniciativa, foi composto pelo Salvador Mendes de Almeida (Fundador e Presidente da Associação

Salvador), pelo Prof. António Câmara (Presidente da YDreams) e pelo Prof. Fernando Lobo (Professor

da Universidade do Algarve).

 

 A cerimónia pública de entrega do prémio está já agendada para o dia 16 de Janeiro de 2012, às

18h30, no Espaço Bes Arte & Finança na Praça Marques de Pombal em Lisboa.

 

 A tecnologia Personal Life Assistant - PLA, atualmente conhecida como Living Home Center - LHC, é

uma plataforma desktop e móvel, que permite aos cidadãos com mobilidade reduzida e à população

sénior, o fácil acesso a um conjunto de serviços de importância fundamental na sociedade digital

atual, nomeadamente, o e-mail, a agenda, as redes sociais (facebook, youtube, twitter), o serviço de

áudio e vídeo conferencia e o serviço de mensagens instantâneas, através de uma interface simples e

natural. Para isso, combina meios de interação tradicionais como o teclado e o rato, com interação

natural como a fala, o toque e o gesto, de forma transparente para o utilizador.

 

 Visivelmente satisfeita com as duas distinções de que estes trabalhos foram alvo, a Prof.ª Eduarda

Mendes Rodrigues da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, referiu:

 

 "O Personal Life Assistant - PLA, surgiu com o objetivo de ajudar a combater o isolamento social de

pessoas com mobilidade reduzida e de cidadãos seniores, através da integração de várias tecnologias

de informação e de comunicação numa aplicação simples, intuitiva e adaptada às necessidades

específicas dos utilizadores alvo. O PLA foi inicialmente desenvolvido no âmbito das dissertações de

mestrado do Fernando Pinto e do Carlos Pires, e posteriormente enriquecido com funcionalidades

adicionais pelo Vitor Teixeira, também no âmbito da sua dissertação. Os prémios que agora lhes foram

atribuídos são uma distinção merecida e o reflexo da excelente qualidade do seu trabalho."
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 "O reconhecimento obtido com estes prémios dá-me a garantia de que o nosso esforço representa

uma mais-valia e um valioso contributo para a evolução das tecnologias de apoio a cidadãos idosos e

com mobilidade reduzida. Estas distinções dão-me também alento para continuar a investigar e a

desenvolver formas de contribuir para a integração tecnológica e social destes cidadãos", sublinhou

ainda Vitor Teixeira.

 

 "Foi com muita felicidade que recebi ambas as notícias destas distinções, as quais revelam

claramente, e mais uma vez, o potencial para inovação tecnológica existente em Portugal",

acrescentouFernando Pinto.

 

 "É com grande satisfação que recebi estas duas boas notícias, pois são o culminar de muito trabalho

que visa combater a exclusão tecnológica de pessoas com deficiência. É claro que nada disto teria sido

possível sem o esforço de uma boa equipa de trabalho (orientandos, professores, colegas) e claro, dos

voluntários e instituições que se disponibilizaram a colaborar nos estudos", concluiu Carlos Pires.

 

 A tecnologia desenvolvida permite a sua expansibilidade, em termos de serviços e de modalidades de

interação. Está assim prevista a integração do serviço Microsoft Messenger e já se planeia o suporte

de gestos 3D com o Kinect, incluindo o reconhecimento de Língua Gestual Portuguesa, numa nova

parceria com o ISCTE-IUL, o Instituto de Linguística Computacional, o Instituto Nacional de

Reabilitação e a Universidade Católica.

 

 Está também em desenvolvimento, agora numa parceira com o Prof. António Teixeira da Universidade

de Aveiro, a adaptação da técnica de interação multimodal, quer de entrada, quer de saída, ao perfil

do cidadão com algum tipo de deficiência temporária ou permanente e ainda no que se refere ao

contexto da utilização (nível de luminosidade, ruído ambiente, distância do utilizador ao equipamento).

Todas estas iniciativas visam o aumento da acessibilidade a todos os cidadãos.

 

 Miguel Sales Dias, Diretor do Centro I&D da Microsoft em Portugal afirmou a propósito que "foi com

grande entusiasmo e satisfação que vemos mais este reconhecimento da sociedade civil sobre o nosso

esforço de desenvolvimento tecnológico em benefício de uma cidadania mais ativa e mais inclusiva,

especialmente auxiliando os cidadãos que, por via de algumas incapacidades momentâneas ou

permanentes, necessitam do apoio da tecnologia. É com muito agrado também que vemos mais estes

dois exemplos de sucesso na colaboração Universidade-Empresa, os quais atingiram e até

ultrapassaram, os objetivos propostos "

 

 Esta tecnologia foi realizada no âmbito do Projeto QREN 7900 LUL - Living Usability Lab, projeto de

I&D em co-promoção inserido no Sistema de Incentivos I&DT gerido pela Agência de Inovação e

cofinanciado pelo FEDER através do QREN, no âmbito do Programa Operacional Fatores de

Competitividade.
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  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 27,50 x 15,24 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38899123 01-12-2011
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  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal
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  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,43 x 4,98 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38899123 01-12-2011
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"Aprender uma segunda língua?? em conferência na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51791

 

Educação

 

 Universidade do Algarve em Gambelas

 

 O Grande Auditório de Gambelas acolherá, ? s 14h30 do dia 5 de dezembro, a conferência Aprender

uma segunda língua, iniciativa que se integra no ciclo de conferências Questões-chave da Educação,

organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

 

 Moderado por Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da

Universidade do Algarve, este debate conta com um painel de três especialistas: Carmen Muñoz,

professora na Universidade de Barcelona, Luísa Araújo, investigadora no Joint Research Centre da

União Europeia em Ispra (Itália), e Carlos Ceia, professor na Universidade Nova de Lisboa.

 

 A conferência destina-se a todos os interessados no tema da educação e tem como objetivo promover

o debate informado sobre temas educativos de interesse geral.

 

 Quando deve começar a aprendizagem da segunda língua? A aprendizagem da segunda língua é

salutar para o desenvolvimento cognitivo da criança? Quais os ganhos face a uma aprendizagem mais

tardia? Aprender uma segunda língua prejudica ou auxilia o desenvolvimento da língua materna?

Estas serão algumas das questões abordadas.

 

 A entrada é livre, mediante inscrição obrigatória em www.ffms.pt

 

 30 de Novembro de 2011 | 23:56

 

 barlavento
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  Tiragem: 12000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 4,23 x 16,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38874971 01-12-2011

Pedroso de Lima 
é honoris causa 
no Algarve

111 A Universidade do Al-
garve (UAl) celebra 32 anos, 
a 14 de Dezembro, atribuin-
do o doutoramento honoris 
causa a João José Pedroso de 
Lima, professor jubilado da 
Universidade de Coimbra. O 
padrinho do homenageado é 
Veiga Simão.

João José Pedroso de Lima 
nasceu em Coimbra, é licen-
ciado em Ciências Físico-Quí-
micas pela Universidade de 
Coimbra (1957), doutorado 
em Física pela Universidade 
de Manchester (1970) e cate-
drático da FCTUC, desde 1982.

Dedicou a sua atividade pe-
dagógica a diversas áreas da 
Física Médica, da Bioengenha-
ria e das Ciências Biomédicas, 
tanto em termos de graduação 
como de pós-graduação, nos 
planos nacional e internacio-
nal, sendo responsável pela 
formação de várias gerações 
de médicos, f ísicos e técnicos 
de radiologia.
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  Tiragem: 11500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 20,63 x 14,05 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38945630 01-12-2011
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  País: Portugal
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  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor
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  Corte: 2 de 2ID: 38945630 01-12-2011
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  Corte: 1 de 1ID: 38945371 01-12-2011
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  Corte: 1 de 1ID: 38945622 01-12-2011
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  Corte: 1 de 9ID: 38965528 01-12-2011
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  País: Portugal

  Period.: Mensal
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal
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  País: Portugal
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  Tiragem: 8000
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal
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  Âmbito: Sociedade

  Pág: 27
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  Corte: 1 de 1ID: 38964423 01-12-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Sociedade

  Pág: 24
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  Corte: 1 de 1ID: 38964368 01-12-2011
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  Tiragem: 8000

  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 38964466 01-12-2011
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  Tiragem: 163986

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral
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  Cores: Cor

  Área: 4,51 x 4,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38874274 01-12-2011 | Algarve
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A129

Notícias de Albufeira   Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 15,20 x 40,85 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38857614 01-12-2011 ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ý þ ÿ ú ö � ÷
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UAlg: Associação Académica com novo presidente
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48141

 

01-12-2011 19:18:00

 

 Pedro Barros foi eleito presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg)

substituindo Guilherme Portada no cargo. Elevada abstenção marcou eleições a que só concorreu uma

lista que obteve 83% dos votos.

 

 Pedro Barros regressa assim a um cargo que já ocupara, o de presidente da Direção Geral da

associação académica da Universidade do Algarve, conquistando 83,11% dos votos das eleições que

se realizaram na última terça-feira.

 

 O ato eleitoral caracterizou-se por uma elevada abstenção, tendo participado cerca de 1370

estudantes, número inferior aos que participaram em 2010, dos mais de 6000 da Universidade.

 

 A existência de listas únicas para os diversos órgãos da Associação Académica (AAUAlg) explica "a

elevada abstenção", conforme reconhecem os novos dirigentes no site oficial da academia, onde os

dados foram divulgados.

 

 Pedro Barros, somou 83,11% dos votos, registando-se 162 votos em branco na eleição para a

Direção Geral. Eduardo Almeida, igualmente ex-presidente da AAUAlg será o novo tesoureiro da

Direção Geral. Estes dois alunos protagonizaram o projeto "Acorda a tua Academia", que e assumiu o

objetivo de sanear as contas da associação e tem o contributo de vários ex-dirigentes da AAUAlg

 

 Quanto à Assembleia Magna, a lista única encabeçada por João Pedro 'Pi' Ferreira, obteve 77,43% de

votoss. Para o Conselho Fiscal, Sandrina Pereira e foi eleita com 73, 81% dos votos, igualmente em

lista única.

 

 O Núcleo Pedagógico de Portimão destacou-se por ser o local com menos votos em branco e onde as

listas concorrentes obtiveram 96,15%. A posse dos novos órgãos será janeiro de 2012.
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Atividade comemorativa do Dia do Voluntário em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122562

 

O Instituto Português da Juventude, em Faro, vai receber, dia 5 de dezembro, o evento Voluntariado -

o que tenho a ver com isso?, comemorativo do Dia do Voluntário, efeméride que se celebra naquela

data.

 

 Trata-se de uma organização do núcleo distrital de Faro da EAPN Portugal/Rede Europeia Anti-

Pobreza, IPJ, Núcleo Paulo Freire, Associação Académica da Universidade do Algarve, Gabinete

Solidario da AAUALG e ISU.

 

 Workshops sobre voluntariado destinados a estudantes do ensino secundário, exposições, debates e

testemunhos compõem o programa do evento.

 

 Mais informações pelo contacto telefónico 289802660.

 

 Redacção/RS

 

 08:25 quinta-feira, 01 dezembro 2011
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Universidade do Algarve abre as portas à «Nova Estratégia Europa 2020»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122549

 

A Comissão Europeia, através do Centro de Informação Europeia Jacques Delors, está a promover

uma campanha de comunicação sobre A Nova Estratégia Europa 2020, denominada Crescer 2020, a

qual estará presente na Universidade do Algarve em dezembro.

 

 A campanha destaca o Ano Europeu do Voluntariado e da Cidadania Ativa e elege a participação de

voluntários, enquanto "agentes sociais de excelência" para informarem e motivarem os seus pares

para uma participação mais ativa no quotidiano de Portugal e da União Europeia.

 

 O projeto conta com parcerias sólidas com várias universidades e respetivas associações académicas,

com centros de informação Europe Direct e com centros de documentação europeia Universitários.

 

 Nos dias 5 e 6, 12 e 13 de dezembro, os campus de Gambelas e da Penha, respetivamente, recebem

o evento Crescer 2020, de forma a sensibilizar a sua comunidade para os eixos fundamentais da Nova

Estratégia Europeia: Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo.

 

 Com a colaboração da Associação Académica da Universidade do Algarve, realizar-se-á, nos dias 5 e

12, respetivamente, a Missão Recrutamento, com o objetivo de informar e de estimular os

participantes a mobilizarem-se pela Nova Estratégia Europa 2020.

 

 Nos dias 6 e 13, das 11:00 horas às 17:00, realizar-se-á o Arraial Crescer 2020, dinamizado com

músicas europeias e com a atuação da Versus Tuna, Tuna Académica da Universidade do Algarve, no

dia 6.

 

 Estará disponível um stand para a divulgação de informação disponibilizada pelo Centro de

Informação Europe Direct do Algarve e pelo Centro de Documentação Europeia da Universidade.

 

 Serão promovidas manifestações livres e artísticas através do registo de aspirações e de

compromissos para 2020. Mais informações em http://www.crescer2020.eu.

 

 Redacção/RS
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Orquestra do Algarve: Concertos para o mês de dezembro
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Em dezembro, a Orquestra do Algarve partilhará o palco com o saxofonista Peter King, uma das mais

importantes influências do jazz britânico. A OA dará ainda continuidade ao Ciclo de Concertos para

Famílias, e, levará a cabo vários concertos alusivos à época natalícia.

 

 A 3 de dezembro, a OA partilhará o palco com Peter King, para muitos críticos o melhor saxofonista

da Grã-Bretanha e um dos melhores do mundo. O concerto terá lugar no Teatro das Figuras, em Faro,

inserido no Festival Jazz de Inverno e no programa Allgarve 2011.

 

 A direção musical será da responsabilidade do Maestro Pedro Moreira, uma das principais referências

do jazz português.

 

 No âmbito do Ciclo de Concertos para Famílias, nos dias 10 e 11, no centro cultural António Aleixo,

em Vila Real de Santo António, e no auditório municipal de Albufeira, respetivamente, serão

apresentadas obras de compositores russos, em concertos acompanhados de um comentário

explicativo pela musicóloga Vanda de Sá.

 

 Tal como em anos anteriores, a Orquestra do Algarve participa nas comemorações do 32.º

aniversário da Universidade do Algarve, com um concerto no dia 14 de dezembro, no Grande Auditório

de Gambelas. Com direção musical de John Avery, o reportório estará centrado em obras de Edvard

Grieg, Karl Jenkins, Franz Lehár e Leroy Anderson.

 

 Com a chegada da quadra natalícia, a Orquestra do Algarve apresenta-se em vários concertos de

natal. Nos dias 17, 18 e 21 de dezembro, no Teatro Municipal de Portimão, na Igreja S. Pedro do Mar,

em Quarteira, e no auditório municipal de Lagoa, respetivamente, serão ouvidas melodias de Webern

e Beethoven, sob a direção musical de Sérgio Alapont.

 

 No dia 20, no Cine-Teatro São Brás, a OA apresenta-se em formato de quarteto de cordas. Neste

concerto de Música com sabor a natal será apresentado um curto programa de música de Natal para

quarteto de cordas que inclui canções com arranjos de John Avery de peças populares bastante

conhecidas.
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Criada em 2002, a Orquestra do 
Algarve (OA) trouxe à região uma 
das ferramentas culturais indispen-
sáveis para que o naipe de oferta cul-
tural de uma das mais prestigiadas 
regiões nacionais, dentro e fora de 
fronteiras, pudesse apresentar-se 
mais perto da completude.

Mas nada é tão fácil como à pri-
meira vista possa parecer e ter uma 
orquestra decerto não o é. Importava 
colocar a OA num patamar de reco-
nhecimento condicente com aquilo 
que se pretende de uma orquestra 
de referência a nível nacional, torná-
la digna da mesma credibilidade e 
reconhecimento a nível dos circui-
tos internacionais do meio, fazê-lo 
dentro de padrões de custos aceitá-
veis para a dimensão do país e da 
própria instituição, bem como, das 

entidades que fazem parte dos seus 
corpos sociais.

A juntar a todas estas exigências 
somavam-se as pedras de toque fun-
damentadoras da necessidade de uma 
orquestra no Algarve: a criação de 
um circuito de música erudita a nível 
regional e a promoção desta área 
de actividade cultural, assim como, 
dinamizar a formação de públicos, 
garantindo a presença da música 
clássica nas necessidades culturais 
dos algarvios, ao mesmo tempo que 
se garantia uma oferta turístico-cul-
tural que passava a integrar este seg-
mento do panorama cultural.

Tudo assumido num trabalho que 
se fez com o tempo e que nunca de-
certo se esgotará, mas que - como 
todos - se fez de momentos e deci-
sões, uns mais bem conseguidos do 
que outros. Depois de tempos car-
regados de conturbações, a bonança 
chega com a estabilidade que parece 
agora alcançada.

Depois de resolvidas as questões 
fi nanceiras e atingido o equilíbrio 
formal de contas, depois de solucio-
nadas as questões laborais e, acima 
de tudo, depois da estabilização dos 
instrumentos regulamentares e fun-
cionais, a OA vive hoje numa nova 
fase do seu percurso onde a coesão, 
o empenho e a sustentabilidade das 
relações das instituições se mostram 
asseguradas. Passo imprescindível 
para que se reforce a qualidade ar-
tística da orquestra.

Comissão de Programação
Artística, uma inovação

com provas dadas

Ao contrário do que acontece na 
maioria das orquestras nacionais, 
em que a programação artística está 
dependente de uma única pessoa, o 

director artístico, a OA inova ao criar 
uma Comissão de Programação Ar-
tística integrada por todos os maes-
tros com funções na orquestra - Pe-
dro Neves, maestro titular, Cesário 
Costa, maestro convidado principal 
e John Avery, maestro associado - e 
dois elementos da direcção.

A este órgão que foge aos cânones 
típicos do organigrama das orques-
tras nacionais cumpre a defi nição, 
negociada, de toda a programação da 
temporada da OA, que se prolonga 

de Outubro a Agosto.
“A grande vantagem desta opção 

assenta na anulação de potenciais e 
frequentes confl itos entre as esco-
lhas artísticas e as disponibilida-
des fi nanceiras da instituição, ul-
trapassando ab initio questões que 
reconhecidamente constituem um 
dos problemas mais recorrentes nas 
orquestras”, refere Maria Cabral, 
presidente da OA.

Os novos maestros

Novidades também ao nível dos 
maestros com responsabilidades 
efectivas na condução da OA. Pe-
dro Neves assume a titularidade e 
trouxe à OA uma atitude e posicio-
namento compatíveis com a condi-
ção de um dos mais reconhecidos 
novos talentos no meio da direc-
ção de orquestra a nível nacional, a 
que se alia a experiência de Cesário 
Costa e de John Avery, o primeiro, 
um nome incontornável do pano-
rama nacional, e o segundo, traz 
à orquestra a experiência da direcção 
de orquestras em Inglaterra.

Estes maestros garantem uma 
programação renovada e diversifi -
cada que proporciona uma heteroge-
neidade da oferta artística da OA.

As novidades da temporada
2011-2012

Pela primeira vez fechada em Se-
tembro, com manifestos ganhos, a 
programação da OA apresenta esta 
temporada novidades de peso.

Os programas passam a estar orga-
nizados em ciclos, cuja coerência sai 
reforçada, de: Música para Famílias; 
Música do Século XX; Música de 
Câmara e Música Inglesa, a que se 
somam os ciclos Solistas da Orquestra 
do Algarve, Concertos Promenade e 
Concertos Pedagógicos.

Destaque para o ciclo Música para 
Famílias que, pela primeira vez, inte-
gra os programas da orquestra. Uma 
iniciativa que pretende guiar as famí-
lias na aproximação à música erudita e 
que teve estreia em Albufeira.

O ciclo conta com uma cuidada 
apresentação e comentários pensados 
para dar a conhecer a música clássica 
às famílias, partindo da audição de 
um compositor como tema central de 
cada concerto. A condução do público 
através das obras interpretadas pela 
orquestra é da responsabilidade da re-
conhecida musicóloga Vanda de Sá.

O futuro

A Orquestra do Algarve apresen-

ta hoje uma acalmia que há muito 
lhe era desconhecida, o que, como 
a própria presidente reconheceu ao 
Cultura.Sul, cria todas as condições 
para o amadurecimento do projecto 
e para alcançar níveis de qualidade 
sempre crescentes. Nesse futuro an-
tevisto como promissor, no entanto, 
Maria Cabral não sabe ainda se se 
integra.

“Ainda não ponderei sobre se a 
haver um convite para  continuar a 
presidir à OA o aceitaria”, diz Maria 
Cabral, “o meu mandato termina 
em 2012 e só quando a questão se 
colocar me debruçarei sobre a mes-
ma”, conclui.

ORQUESTRA DO ALGARVE

Depois da turbulência a bonança
•

O maestro Pedro Neves à frente da orquestra de que é titular

PRÓXIMAS
ACTUAÇÕES DA OA:

10 Dez | 17 horas
Centro Cultural | Vila Real
de Sto. António
11 Dez | 17 horas 
Aud i tó r io  Mu n ic ip a l  |
Albufeira

C i c l o  d e  C o n c e r t o s
para Famílias 

Compositores: Alexander 
Borodin; Anton Arensky; 
Sergei Rachmaninov; Sergei
Prokofi ev
Maestro: Alim Shakh 
Comentadora: Vanda de Sá

14 Dez | 21.30 horas
Universidade do Algarve | 
Gambelas

Aniversário da Universidade 
do Algarve

Compositores: Edvard Grieg; 
Karl Jenkins; Franz Lehár;
Leroy Anderson 
Maestro: John Avery

17 Dez | 21.30 horas
Teatro Municipal | Portimão
18 Dez | 16.30 horas
Igreja S. Pedro do Mar |
Quarteira
21 Dez | 21.30 horas
Auditório Municipal | Lagoa

Ciclo de Concertos de Natal 

Compositores:  A nton ;
Beethoven 
Maestro: Sérgio Alapont 

Maestro John Avery Maestro Cesário Costa
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Cineclube de Faro

Mais uma vez, a programação fala 
por si – na variedade (presença de re-
alizadores, apresentação de livro, ses-
são infantil, colaboração com outras 
entidades, sessões de cinema pagas e 
grátis) e na diversidade de propostas. 
Destacar, sem dúvida, a presença de 
Solveig Nordlund para acompanhar 
a adaptação de “A Morte de Carlos 
Gardel”, romance de António Lobo 
Antunes. É sempre uma honra e um 
prazer poder debater com um autor a 
sua obra. Ainda para mais, tal presença 
deve-se à colaboração com a Biblioteca 
Municipal de Faro, onde a realiza-
dora, na tarde do próximo dia 5, terá 
uma conversa com alunos do ensino 
secundário sobre ‘fazer cinema’. Ou a 
presença de alguns dos realizadores 
que entrevistaram outros realizadores – 
gente jovem a querer saber mais sobre o 
cinema que por cá se faz. Colaborando 
com o CIAC - Centro de Investigação 
em Artes e Comunicação, oferecemos 
assim uma prenda de Natal intitulada 
“Um Filme Português”.

Outra prenda é a mini-retrospe-
tiva de Edgar Pêra, cujo “O Barão” 
daremos em Janeiro - e desta manei-
ra, na sede, o público poderá fami-
liarizar-se com (ou recordar) alguns 
dos maravilhosos títulos deste tão 

único e peculiar realizador portu-
guês. Prenda de Natal, por último, a 
oferecida a todas as crianças, e seus 
pais, seja da freguesia de Estoi, seja 
de qualquer outra do nosso conce-
lho, numa primeira colaboração com 
a Junta de Freguesia local. Filmes 
de animação portugueses dirigidos 
ao público infantil no Cine-Tea-

tro de Estoi. Por fi m, prenda que 
nos dão a nós: o livro sobre Agnès 
Varda foi-nos oferecido por Fátima 
Rolo Duarte, que o vem apresen-
tar na Biblioteca da Universidade 
do Algarve, em Gambelas, e, de si 
mesma, a presença da palestrante é 
uma prenda - e especialmente co-
lorida e valiosa!

CICLO OS AMORES INCONDICIONAIS
IPJ | 21.30 horas | Entrada paga

5 Dez | A Morte de Carlos Gardel, Sol-
veig Nordlund, Portugal, 2011, 85’, pre-
sença da realizadora
12 Dez | Pequenas Mentiras entre Ami-
gos, Guillaume Cantet, França, 2010, 
154’, M/12

CICLO PÊRAS DO EDGAR
Sede | 21.30 horas | Entrada livre

7 Dez | Algumas Curtas-metragens, 
Edgar Pêra, Portugal, 78’
14 Dez | A Janela, Edgar Pêra, Portugal, 
2001, 104’  
21 Dez | Movimentos Perpétuos - Cine-
tributo a Carlos Paredes, Edgar Pêra, 
Portugal, 2006, 70’

Projecto LIVROS EM CADEIA
Biblioteca da Universidade do Algarve 
(Gambelas) | 18 horas | entrada livre

9 Dez | Fátima Rolo Duarte - “O fi lme 
da minha vida é o Johnny Guitar mas 
a Agnès Varda é quem me põe a falar 
(muito)”
Livro a apresentar: Agnès Varda; Le Ci-
néma et au-delà, de Antony Fiant

SESSÃO INFANTIL
Cine-teatro de Estoi | 15 horas |
Entrada livre 

17 Dez | Um Gato Sem Nome e Outras 
Histórias, 7 curtas-metragens de anima-
ção infantil portuguesa - Colaboração 
com a Junta de Freguesia de Estoi

SESSÃO TENDÊNCIAS DO CINEMA 
PORTUGUÊS (coordenação João Ma-
ria Mendes)
IPJ | 21.30 horas | entrada livre

19 Dez | Um Filme Português, Levi Mar-
tins, Vitor Alves, Miguel Cipriano, Jorge 
Jácome, Vanessa Sousa Dias, Carlos Pe-
reira, Portugal, 2011, 104’
Presença dos realizadores
Colaboração com CIAC

PROGRAMAÇÃO
www.cineclubefaro.com

Solveig Nordlund no IPJ
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Projeto TASA: Artesãos e designers lançam empresa inovadora em Querença (com
vídeo) | Sul Informação
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Por Elisabete Rodrigues 1 de Dezembro de 2011 Comentar

 

 Desenvolvimento Rural, Loulé, Projeto Querença, Projeto TASA, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Fundação Manuel Viegas Guerreiro, com sede em Querença, está a promover a constituição de uma

empresa com a participação dos artesãos algarvios e designers ligados ao Projeto TASA (Tecnologias

Ancestrais Soluções Atuais).

 

 É que o TASA, que foi promovido em 2010 e 2011 pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Algarve (CCDRA), passou agora a ser responsabilidade da Fundação. Foi na sexta-feira

passada que, na sua sede em Querença, foi assinado um protocolo entre os presidentes da Fundação e

da CCDRA, Luís Guerreiro e João Faria.

 

 A empresa deverá assim surgir no universo da Fundação, como uma espécie dedo Projeto Querença,

que tem colocado esta aldeia do interior do concelho de Loulé nas bocas do mundo.

 

 Um dos objetivos finais do Projeto Querença, que tem como parceiros a Universidade do Algarve, a

Câmara de Loulé, a Junta de Freguesia local, é precisamente criar várias empresas à volta dos

produtos e atividades locais. A empresa ligada ao TASA será a primeira a nascer.

 

 João Ministro, coordenador do Projeto Querença, garantiu ao Sul Informação que os artesãos

integrados no TASA recebem encomendas todas as semanas. Até de Berlim já recebemos encomendas

e na semana passada também a loja A Vida Portuguesa, da Catarina Portas encomendou peças,

acrescentou.

 

 Mas, para dar resposta a esta procura crescente de produtos que aliam a qualidade e a beleza do

artesanato a novos designs e funções, é preciso que os artesãos se constituam em empresa. É o que

Página 138



irá agora acontecer.

 

 Luís Guerreiro, presidente da Fundação, salientou a importância do Projeto TASA, que promove a

renovação daquilo que é o nosso artesanato e a nossa memória. Numa sociedade globalizada onde

tudo se nivela, é importante dar valor ao que representa a nossa história, os nossos costumes e

valores. E o artesanato é isso.

 

 Mas sublinhou ainda que, para que sobreviva e evolua, é importante que o artesanato seja valorizado

e comercializado, é importante criar valor económico. Uma forma de o fazer será, precisamente,

através da criação de uma empresa que dê escala e enquadramento à produção e promova a sua

comercialização, permitindo assim disponibilizar os produtos com regularidade e sustentabilidade.

 

 João Faria, presidente da CCDRA, por seu lado, salientou que a diferença entre este projeto TASA e

outros aparentemente iguais é que este não passa por glorificar o passado com base numa visão

otimista de que tudo era muito bom e vai sobreviver. Não vai!

 

 O TASA, explicou, começa antes por partir desse passado, pegar naquilo que é passível de ser

readaptado, para dar um passo decisivo na afirmação.

 

 Alice Pisco, técnica da CCDRA que tem sido um dos principais motores do TASA, sublinha que este

projeto pôs a trabalhar em conjunto os artesãos tradicionais com os jovens designers, conseguindo

mesmo que os próprios artesãos trocassem experiências entre si e se ajudassem mutuamente para

criar novas peças e novos usos. Pequenas vitórias que poderão traduzir-se em grandes ganhos.

 

 Enquanto a empresa não é constituída formalmente, o pequeno stock resultante da primeira fase de

produção do TASA pode ser adquirido em alguns estabelecimentos em todo o Algarve: Feitoria

Portuguesa (Aeroporto de Faro), Loja do Mar Salgado (Albufeira), Moinho de Cachopo (Cachopo), Casa

do Artesanato (Tavira), Black is Black (Faro), Kakao (Faro), Julio Lar (S. Teotónio), Museu do Trajo (S.

Brás de Alportel), Space Invaders (Faro) e Companhia das Culturas (S. Bartolomeu - Castro Marim).

 

 Veja aqui o vídeo promocional do Projeto TASA
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01/12/2011

Associação Académica da Universidade do

Algarve criou gabinete de apoio solidário

 

A redução do valor das bolsas de estudo devido à crise económica tem criado cada vez mais casos de

pobreza entre os alunos da Universidade do Algarve. A Associação Académica decidiu criar um

gabinete de apoio solidário que oferece roupa aos alunos mais carenciados.
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01/12/2011

Associação Académica da Universidade do

Algarve criou gabinete de apoio solidário

 

A redução do valor das bolsas de estudo devido à crise económica tem criado cada vez mais casos de

pobreza entre os alunos da Universidade do Algarve. A Associação Académica decidiu criar um

gabinete de apoio solidário que oferece roupa aos alunos mais carenciados.
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01/12/2011

 

 O Grande Auditório de Gambelas acolherá, às 14h30 do dia 5 de dezembro, a conferência Aprender

uma segunda língua, iniciativa que se integra no ciclo de conferências Questões-chave da Educação,

organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 Moderado por Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da

Universidade do Algarve, este debate conta com um painel de três especialistas: Carmen Muñoz,

professora na Universidade de Barcelona, Luísa Araújo, investigadora no Joint Research Centre da

União Europeia em Ispra (Itália), e Carlos Ceia, professor na Universidade Nova de Lisboa.

 

 A conferência destina-se a todos os interessados no tema da educação e tem como objetivo promover

o debate informado sobre temas educativos de interesse geral. Quando deve começar a aprendizagem

da segunda língua? A aprendizagem da segunda língua é salutar para o desenvolvimento cognitivo da

criança? Quais os ganhos face a uma aprendizagem mais tardia? Aprender uma segunda língua

prejudica ou auxilia o desenvolvimento da língua materna? Estas serão algumas das questões

abordadas.

 

 A entrada é livre, mediante inscrição obrigatória em www.ffms.pt

 

 Mais informações em http://www.ffms.pt/conferencia-antes/159/aprender-uma-segunda-lingua

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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BTT - Raide Novas Descobertas-Passeio Solidário
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Desporto

 

 BTT

 

 Numa organização de três alunos da Universidade do Algarve (ESGHT-Portimão) e com o apoio do

Grupo BTT "Os Marafades??, realiza-se no dia 11 de dezembro, dia da Cidade de Portimão, o Raide

Novas Descobertas-Passeio Solidário, com concentração na Escola E/B 2-3 Júdice Fialho e partida ? s

8.30 horas.

 

 Este passeio tem como principal objetivo, para além do convívio entre amantes do desporto e da

natureza, a angariação de fundos que reverterão, na sua totalidade, para comprar material

informático destinado ao Projeto Novas Descobertas (Associação Cultural e Recreativa, sem fins

lucrativos) que tem como objetivo prioritário desenvolver ações de caráter social, através do apoio ? s

famílias, infância, juventude, população com deficiência e 3ª idade.

 

 O Passeio Solidário efetua-se na parte inicial e final em single tracks citadinos, tendo pelo meio

caminhos rurais e trilhos, tendo dois percursos, um com cerca de 60km e outro, para os menos

preparados, com 30km, existindo dois abastecimentos, um aos 15 km e outro ao km 26, estando

aberto a todo o trânsito normal, pelo que se recomenda o máximo de cuidado e obrigação de cumprir

todas as regras de trânsito.

 

 É pedido a todos os participantes o maior civismo, não deixando lixo ao longo do percurso, sendo a

lavagem de bicicletas, banhos e almoços na Escola Júdice Fialho.

 

 O passeio não é uma competição, pois além do caráter solidário, tem como objetivo saborear

momentos de desportivismo, interação com a natureza e partilha, num grande ambiente de convívio.

 

 As inscrições são limitadas a 100 participantes, com valores de 7EUR, 10EUR e 15EUR e terão de ser

efetuadas, até dia 5 de dezembro, através do site marafades.com.
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 30 de Novembro de 2011 | 13:44

 

 XicoZé
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A148

Universidade do Algarve atribui Honoris Causa em dia de aniversário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105254&p
op=1&page=0&Itemid=336

 

Escrito por CienciaPT

 

 30-Nov-2011

 

 A cerimónia decorrerá no Grande Auditório do Campus de Gambelas e inclui uma sessão pública

aberta à comunidade. Do programa constam várias intervenções, das quais se destacam a do novo

Doutor e a laudatio proferida por Veiga Simão, padrinho do homenageado, além dos discursos do

Presidente do Conselho Geral, Fernando Ulrich, e do Reitor da Universidade do Algarve, João

Guerreiro.

 

 De salientar ainda a entrega de três prémios aos diplomados com mérito no ano letivo de 2009/2010

- Prémio Caixa Geral de Depósitos, Prémio BPI e Prémio APECA. A investigação na UAlg também será

distinguida com a entrega do Prémio de Apoio à Promoção da Investigação Científica, patrocinado pela

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Algarve.

 

 O programa das comemorações culminará com um concerto da Orquestra do Algarve, às 21h30,

tendo como maestro John Avery.

 

 Sobre João José Pedroso de Lima

 

 Natural de Coimbra, é licenciado em Ciências Físico-Químicas pela Universidade de Coimbra (1957),

doutorado em Física pela Universidade de Manchester (1970) e Professor Catedrático da Universidade

de Coimbra desde 1982.

 

 Dedicou a sua atividade pedagógica a diversas áreas da Física Médica, da Bioengenharia e das

Ciências Biomédicas, tanto em termos de graduação como de pós-graduação, nos planos nacional e

internacional, sendo responsável pela formação de várias gerações de médicos, físicos e técnicos de

radiologia.

 

 Com livros publicados, com cerca de duas centenas de artigos em revistas científicas de mérito e
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inúmeras prestações em conferências, João José Pedroso de Lima tem contribuído para o

reconhecimento internacional da investigação científica portuguesa, em domínios como os da Física

Médica, da Bioengenharia e das Ciências Biomédicas.

 

 Do seu percurso constam já cerca de duas dezenas de prémios e distinções por trabalhos de

investigação, sendo também membro de várias sociedades científicas, das quais se destacam a

Sociedade Portuguesa de Medicina Nuclear e a Sociedade Portuguesa de Proteção contra as Radiações.

 

 Apesar de jubilado, mantém-se ativamente a colaborar com as Universidades de Coimbra, de Trás-os-

Montes, de Aveiro e do Algarve.
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A150

Bolsa de Investigação II (m/f) (30-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=46832&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/114380/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0055/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação,

no âmbito do projecto PTDC/MAR/114380/2009, designado por "Regulação ambiental do fitoplâncton

na Ria Formosa (PHYTORIA)", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES

(PIDDAC) nas seguintes condições:

 

 A função principal do bolseiro será colaborar na captura e análise de amostras de zooplâncton na Ria

formosa e implementação de experiencias com copépodes em situações controladas. A amostragem

será realizada com uma frequência quinzenal ou mensal. O bolseiro será responsável por analisar e

identificar a comunidade zooplanctónica. Irá ainda colaborar na realização de experiencias sobre taxas

de ingestão e na sua determinação pelo método de análise de fluorescência do tubo digestivo.

 

 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR.

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou áreas afins;

 

 1. Média de Licenciatura (25%);

 

 2. Experiência no estudo de zooplâncton (25%);

 

 3. Experiência na identificação de copépodes (20%);

 

 4. Experiência na determinação da taxas de ingestão e método de fluorescência do tubo digestivo em

copepodes (20%);
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 5. Analise de dados estatísticos (10%).

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em. A bolsa poderá, eventualmente, ser prorrogada por um período

adicional de 6 meses.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Licenciado).

 

 De 30 de Novembro a 15 de Dezembro de 2011.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia

de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal, e

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BI/0055/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR (presidente do júri), Professor DoutorLuis Manuel Zambujal

Chícharo, Professor Associado na Universidade do Algarve (vogal), Doutora Ana Maria Branco Barbosa,

Professora Auxiliar na Universidade do Algarve e investigadora do CIMA (vogal).

 

 Faro, 15 de Novembro de 2011

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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A152

Bolsa de Investigação (m/f) (30-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=46830&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/111304/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0053/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação,

no âmbito do projecto PTDC/MAR/111304/2009, designado por "Taxas vitais de larvas de peixes

pelágicos (VITAL)", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC)

nas seguintes condições:

 

 A função principal do bolseiro será colaborar na captura e análise de larvas de sardinha e biqueirão na

costa algarvia. A captura das larvas será realizada com uma frequência quinzenal ou mensal. O

bolseiro será responsável por analisar o crescimento das larvas através da extracção e leitura dos

otólitos. Irá ainda colaborar na determinação da condição nutricional das larvas (RNA/DNA).

Consoante a necessidade, o bolseiro irá também auxiliar na realização de experiências laboratoriais

para a obtenção de taxas de crescimento e de ingestão de larvas de sardinha e biqueirão nas

instalações do Oceanário de Lisboa.

 

 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR.

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou áreas afins;

 

 1. Média de Licenciatura (25%);

 

 2.  Experiência no estudo    de zoo e ictioplâncton (15%);

 

 3. Experiência na determinação da idade das larvas através de otólitos (10%);
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 4. Experiência na determinação da condição nutricional de larvas através do índice RNA/DNA e

histologia (30%);

 

 5. Noções de aquacultura, em particular em larvicultura (20%).

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em. A bolsa poderá, eventualmente, ser prorrogada por um período

adicional de 18 meses.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Licenciado).

 

 De 29 de Novembro de 2011 a 14 de Dezembro de 2011.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia

de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal, e

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BI/0053/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após

o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR (presidente do júri), Doutor Radhouan Ben - Hamadou,

Investigador Auxiliar no CCMAR (vogal), Doutora Carla Susana Garrido Coelho, Investigadora do CO-

LMG- Bolseira Pós-doutoramento da FCT (vogal).

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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A154

"Aprender uma segunda língua" em conferência na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=30fad467b7363d55fa24b3398fdef557

 

Tavira, 30 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Na Universidade do Algarve, o Grande Auditório de Gambelas acolhe, às 14h30 do dia 5 de dezembro,

a conferência "Aprender uma segunda língua".

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte AlgarveEsta iniciativa integra-se no ciclo de conferências Questões-

chave da Educação, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.
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A155

«Aprender uma segunda língua» em conferência na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122547

 

O grande auditório do campus de Gambelas da Universidade de Algarve vai acolher, dia 5 de

dezembro, às 14:30 horas, a conferência Aprender uma segunda língua iniciativa que se integra no

ciclo de conferências Questões-chave da Educação, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos

Santos.

 

 Moderado por Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da

Universidade do Algarve, este debate conta com um painel de três especialistas: Carmen Muñoz,

professora na Universidade de Barcelona, Luísa Araújo, investigadora no Joint Research Centre da

União Europeia em Ispra (Itália), e Carlos Ceia, professor na Universidade Nova de Lisboa.

 

 A conferência destina-se a todos os interessados no tema da educação e tem como objetivo promover

o debate informado sobre temas educativos de interesse geral. O início da aprendizagem da segunda

língua, a sua contribuição para o desenvolvimento cognitivo da criança, os ganhos face a uma

aprendizagem mais tardia e os prós e contras face ao desenvolvimento da língua materna serão

algumas das questões abordadas.

 

 A entrada é livre, mediante inscrição obrigatória em http://www.ffms.pt. Mais informações no sítio

http://www.ffms.pt/conferencia-antes/159/aprender-uma-segunda-lingua.

 

 Redacção/RS

 

 11:09 quarta-feira, 30 novembro 2011
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A156

Faro recebe conferência promovida pelo Departamento Central de Investigação e
Acção Penal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122550

 

O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) promove no próximo dia 6 de

dezembro, na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, em Faro, uma conferência dedicada

ao tema Ministério Público e o combate à corrupção,

 

 A sessão promovida pelo DCIAP contará na sessão de abertura, às 10:00 horas, com a presença de

Isabel São Marcos, vice procuradora-geral da República, e João Pinto Guerreiro, reitor da Universidade

do Algarve.

 

 Nas sessões da manhã, participam os oradores José Moreira da Silva, coordenador da Unidade

Nacional de Combate à Corrupção da PJ, Carlos Casimiro, procurador da República no DCIAP, Orlando

Machado, procurador da República no DCIAP de Évora e o moderador Paulo Gonçalves, procurador da

República no DCIAP.

 

 No período da tarde, as sessões contarão com os oradores António João Maia, sociólogo no Conselho

de Prevenção e Corrupção, Leonor Furtado, procuradora da República no Tribunal Administrativo e

Fiscal de Lisboa e o advogado José António Barreiros. A moderar o debate estará António Cluny,

procurador-geral adjunto no Tribunal de Contas.

 

 Esta será a terceira de um ciclo de quatro conferências que o DCIAP está a promover desde o início

do mês de novembro e que terá o seu encerramento em janeiro de 2012, em Lisboa.

 

 Redacção/RS

 

 08:56 quarta-feira, 30 novembro 2011
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A157

   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:01:01

 	Hora de emissão: 13:29:00 
ID: 38863925

 
30/11/2011

Loja Solidária

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve apresenta esta tarde a Loja Solidária.
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A158

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 58

  Cores: Cor

  Área: 26,34 x 18,67 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38853958 30-11-2011 | Empresas da Região Centro
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  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 59

  Cores: Cor

  Área: 26,45 x 16,11 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38853958 30-11-2011 | Empresas da Região Centro
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A160

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 2

  Cores: Cor

  Área: 27,82 x 34,17 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38852831 30-11-2011 | Saúde
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  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,34 x 9,57 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38852831 30-11-2011 | Saúde
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A162

  Tiragem: 3750

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 9,52 x 10,87 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38853236 30-11-2011

Faro: «CASA de Natal 
Solidária nas Escolas» 
promove solidariedade junto 
da comunidade escolar

A iniciativa «CASA de Natal solidária nas escolas» vai apelar à 
solidariedade de toda a comunidade escolar do concelho de Faro 
para que, no período natalício, sejam solidários e apoiem o Centro 
de Apoio ao Sem-Abrigo, cuja delegação de Faro apoia diariamente 
cerca de 800 pessoas carenciadas.

Esta é uma iniciativa para angariar géneros alimentares, não 
só para continuar o trabalho diário de ajuda aos mais carenciados, 
como também para oferecer cabazes de natal a cerca de 500 famí-
lias das mais carenciados da sociedade farense.

Nesse sentido, com o patrocínio da direção regional de Educa-
ção do Algarve e a adesão e apoio de todas as escolas do concelho 
de Faro (ensino básico, escolas C+S, Secundárias, Universidade do 
Algarve, Escola de Hotelaria e Turismo de Faro e colégios priva-
dos), a iniciativa desenrolar-se-á até 9 de dezembro.

Os alunos, professores e toda a comunidade farense são convi-
dados a aderir a esta campanha doando géneros alimentares e pro-
dutos de higiene nas boxes solidárias existentes em cada escola.
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A163

  Tiragem: 3750

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 18,42 x 7,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38853292 30-11-2011

APFEUAlg recolhe bens para 
instituições do Algarve

A Associação de Pós-Gradu-
ados da Faculdade de Economia 
da Universidade do Algarve pro-
move, até ao próximo dia 16 de 
dezembro, a iniciativa «APFEU-
Alg – Mão Amiga», que pretende 
recolher bens para doar a três 
instituições a operar na região.

A associação conta com 

a participação de todos para 
ajudar no trabalho meritório 
desenvolvido por estas institui-
ções no Algarve, “num cenário 
onde cada vez mais famílias 
carenciadas procuram ajuda”, 
refere-se.

Alimentos não perecíveis 
(azeite, conservas de peixe, 

enlatados, óleo, leite); sham-
pô e gel de banho; vestuário 
em boas condições, toalhas e 
cobertores; e artigos de pueri-
cultura (fraldas, toalhitas), são 
alguns dos bens que os interes-
sados poderão doar.

Os bens serão recebidos na 
sede da APFEUAlg ou no secre-

tariado das pós-graduações na 
Faculdade de Economia da Uni-
versidade do Algarve, no cam-
pus de Gambelas.

O Centro de Apoio ao Sem 
Abrigo, o Banco Alimentar Con-
tra a Fome do Algarve e a Cári-
tas-Algarve são as IPSS que vão 
receber os bens.
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A164

  Tiragem: 3750

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 18,89 x 10,63 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38853286 30-11-2011

ASCA promove eventos solidários 
no período natalício

A Associação Cultural e 
Social de Almancil (ASCA) vai 
promover uma série de inicia-
tivas de âmbito solidário e so-
cial durante a época natalícia, 
conferindo “bem-estar e paz 
nos corações dos seus utentes e 
daqueles que mais carecem”.

Como habitualmente, a 
associação promoverá, no dia 
11 de dezembro, das 9:00 ho-
ras às 13:00, um bazar de na-
tal onde os visitantes poderão 
aceder a vestuário, calçado, 
brinquedos, acessórios e peças 
de decoração, a preços bastan-
te reduzidos, iniciativa que visa 
a angariação de fundos para a 

prossecução do projecto social.
Os utentes das valências 

de centro de dia, apoio domi-
ciliário e lar de idosos serão 
os convidados de honra para 
um almoço de natal a realizar 
no dia 16 de Dezembro, com a 
companhia dos seus familiares, 
dos corpos sociais da associa-
ção, membros do executivo da 
junta de freguesia de Almancil, 
da GNR e do clero local, entre 
outras figuras.

A festa contou com a co-
laboração da Universidade do 
Algarve, nomeadamente de um 
grupo de alunas do 4.º ano do 
curso de Assessoria de Adminis-

tração, da Escola Superior de 
Gestão, Hotelaria e Turismo.

Orientadas por Maria Hele-
na Nunes, as estudantes abra-
çaram um projeto solidário, 
contribuindo para esta iniciati-
va com toda a decoração nata-
lícia para o espaço e com uma 
tarde de animação para aque-
les que compartilham o seu 
dia-a-dia na ASCA. Este grupo 
encontra-se ainda a promover 
um sorteio de natal de anga-
riação de fundos para a causa 
da associação almancilense. Os 
prémios serão rifados durante o 
almoço de natal.

No dia 19 de dezembro, a 

partir das 15:00, numa usual 
colaboração com a Câmara Mu-
nicipal de Loulé, proceder-se-á 
à entrega de cabazes de natal 
a famílias carenciadas de Al-
mancil. 

Também as crianças terão o 
seu momento de magia natalí-
cia, com o programa «Anjos», 
realizado em parceria com a 
Associação das Crianças Caren-
ciadas no Algarve.

Cerca de 170 crianças 
carenciadas da freguesia de 
Almancil, referenciadas pe-
las escolas e pela ASCA, terão 
oportunidade de receber o pre-
sente de natal mais desejado.
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A165

  Tiragem: 3750

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 18,66 x 9,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38853881 30-11-2011

Espírito académico invade Cine-Teatro 
Louletano com o IV FiTUALLE

A TUALLE – Tuna Universitá-
ria Afonsina de Loulé organiza, 
nos dias 2 e 3 de dezembro, no 
Cine-Teatro Louletano, o IV Fi-
TUALLE – Festival Internacional 
da Tuna Universitária Afonsina 
de Loulé, evento inserido nas 
comemorações do seu 12.º ani-
versário.

A concurso vão estar cin-
co tunas universitárias, vindas 
de diferentes pontos do país: 
Semper Tesus – Tuna da Escola 
Agrária de Beja, TUSA – Tuna 
Universitária Agrariarum da 
Universidade dos Açores, BAGA-
TUNA – Tuna Masculina da Esco-

la Superior de Desporto de Rio 
Maior, TUSA – Tuna Académica 
da ESTGF e Versus Tuna – Tuna 
Académica da Universidade do 
Algarve, para além, claro, da 
tuna anfitriã.

Para além das atuações no 
Cine-Teatro, que têm início pe-
las 22:00 horas, em ambos os 
dias, os participantes serão ava-
liados ainda durante o «pasa-
calles» previsto para o sábado 
de manhã, entre as 10:00 e as 
12:00, num desfile entre o Lar-
go de São Francisco e o merca-
do municipal de Loulé.

A interpretação, a parti-

cipação e a simpatia serão al-
guns dos critérios de avaliação 
do júri. Os prémios serão atri-
buídos após a votação do júri, 
no segundo dia, premiando a 
«Tuna mais Tuna – Grande Pré-
mio TUALLE», «Melhor Tuna», 
«2ª Melhor Tuna», «Melhor Ori-
ginal», «Melhor Solista», «Me-
lhor Instrumental», «Melhor 
Pandeireta», «Melhor Porta-
Estandarte» e «Melhor Desfile 
(Pasa-Calles)».

O preço dos bilhetes é de 
10 euros (um dia) e 15 euros 
(dois dias).

Recorde-se que este festi-

val leva já três edições, tendo a 
primeira acontecido no ano de 
2000, a segunda em 2003, que 
deu origem à edição de um CD, 
e a última no ano de 2005. Re-
gressa novamente neste ano de 
2011 numa nova data, integran-
do as comemorações de mais 
um aniversário da TUALLE.

A organização, que con-
ta com o apoio da autarquia 
louletana, garante que estas 
duas noites estão reunidas as 
condições para muita música, 
boa disposição e espírito aca-
démico.
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Orquestra do Algarve partilha o palco com Peter King e continua com os Concertos
para Famílias | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8977

 

Por Sul Informação 29 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Música, Orquestra do Algarve

 

 &nbsp

 

 Em dezembro, a Orquestra do Algarve partilhará o palco com o saxofonista Peter King, uma das mais

importantes influências do jazz britânico. A OA dará ainda continuidade ao Ciclo de Concertos para

Famílias, e, levará a cabo vários concertos alusivos à época natalícia.

 

 A 3 de dezembro, a OA partilhará o palco com Peter King, para muitos críticos, o melhor saxofonista

da Grã-Bretanha e um dos melhores do mundo.

 

 O concerto terá lugar no Teatro das Figuras, em Faro, inserido no Festival Jazz de Inverno e no

Programa Allgarve 2011, uma coprodução entre a Associação Grémio das Músicas, o Allgarve e o

Teatro Municipal de Faro. A direção musical será da responsabilidade do Maestro Pedro Moreira, uma

das principais referências do jazz português.

 

 No âmbito do Ciclo de Concertos para Famílias, nos dias 10 e 11, no Centro Cultural António Aleixo,

em Vila Real de Santo António, e no Auditório Municipal de Albufeira, respetivamente, serão

apresentadas obras de compositores russos, em concertos acompanhados de um comentário

explicativo pela musicóloga Vanda de Sá.

 

 Tal como em anos anteriores, a Orquestra do Algarve participa nas comemorações do 32º aniversário

da Universidade do Algarve, com um concerto no dia 14 de dezembro, no Grande Auditório de

Gambelas. Com direção musical de John Avery, o reportório estará centrado em obras de Edvard

Grieg, Karl Jenkins, Franz Lehár e Leroy Anderson.

 

 Com a chegada da quadra natalícia, a Orquestra do Algarve apresenta-se em vários concertos de
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Natal. Nos dias 17, 18 e 21 de dezembro, no Teatro Municipal de Portimão, na Igreja S. Pedro do Mar,

em Quarteira, e no Auditório Municipal de Lagoa, respetivamente, serão ouvidas melodias de Webern

e Beethoven, sob a direção musical de Sérgio Alapont.

 

 No dia 20, no Cine-Teatro São Brás, a OA apresenta-se em formato de quarteto de cordas. Neste

concerto de "Música com sabor a Natal" será apresentado um curto programa de música de Natal para

quarteto de cordas que inclui canções com arranjos de John Avery de peças populares bastante

conhecidas.
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"Aprender uma segunda língua" em conferência na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105245&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 29-Nov-2011

 

 Moderado por Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da

Universidade do Algarve, este debate conta com um painel de três especialistas: Carmen Muñoz,

professora na Universidade de Barcelona, Luísa Araújo, investigadora no Joint Research Centre da

União Europeia em Ispra (Itália), e Carlos Ceia, professor na Universidade Nova de Lisboa.

 

 A conferência destina-se a todos os interessados no tema da educação e tem como objetivo promover

o debate informado sobre temas educativos de interesse geral. Quando deve começar a aprendizagem

da segunda língua? A aprendizagem da segunda língua é salutar para o desenvolvimento cognitivo da

criança? Quais os ganhos face a uma aprendizagem mais tardia? Aprender uma segunda língua

prejudica ou auxilia o desenvolvimento da língua materna? Estas serão algumas das questões

abordadas.

 

 A entrada é livre, mediante inscrição obrigatória em www.ffms.pt.
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Bolsa de Investigação V (m/f) (29-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=46804&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/111304/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0053/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação,

no âmbito do projecto PTDC/MAR/111304/2009, designado por "Taxas vitais de larvas de peixes

pelágicos (VITAL)", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC)

nas seguintes condições:

 

 A função principal do bolseiro será colaborar na captura e análise de larvas de sardinha e biqueirão na

costa algarvia. A captura das larvas será realizada com uma frequência quinzenal ou mensal. O

bolseiro será responsável por analisar o crescimento das larvas através da extracção e leitura dos

otólitos. Irá ainda colaborar na determinação da condição nutricional das larvas (RNA/DNA).

Consoante a necessidade, o bolseiro irá também auxiliar na realização de experiências laboratoriais

para a obtenção de taxas de crescimento e de ingestão de larvas de sardinha e biqueirão nas

instalações do Oceanário de Lisboa.

 

 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR.

 

 1. Possuir licenciatura em Biologia, Biologia Marinha ou áreas afins;

 

 1. Média de Licenciatura (25%);

 

 2.  Experiência no estudo    de zoo e ictioplâncton (15%);

 

 3. Experiência na determinação da idade das larvas através de otólitos (10%);
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 4. Experiência na determinação da condição nutricional de larvas através do índice RNA/DNA e

histologia (30%);

 

 5. Noções de aquacultura, em particular em larvicultura (20%).

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em. A bolsa poderá, eventualmente, ser prorrogada por um período

adicional de 18 meses.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Licenciado).

 

 De 29 de Novembro de 2011 a 14 de Dezembro de 2011.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum vitae detalhado, cópia

de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte, número de identificação fiscal, e

referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BI/0053/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após

o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professora Doutora Maria Alexandra Anica Teodósio Chícharo, Professora Associada na Universidade

do Algarve e Investigadora do CCMAR (presidente do júri), Doutor Radhouan Ben - Hamadou,

Investigador Auxiliar no CCMAR (vogal), Doutora Carla Susana Garrido Coelho, Investigadora do CO-

LMG- Bolseira Pós-doutoramento da FCT (vogal).

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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Faro: Conferência sobre o Ministério Público e combate à corrupção na Faculdade de
Economia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48125

 

29-11-2011 11:47:00

 

 "Ministério Público e o combate à Corrupção" é o tema da conferência a realizar na Faculdade de

Economia da Universidade do Algarve, no campus de Gambelas a 6 de Dezembro, inserida no ciclo

promovido pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP).

 

 A sessão de abertura com Isabel São Marcos, Vice Procuradora-Geral da República e João Pinto

Guerreiro, Reitor da Universidade do Algarve.

 

 Nas sessões da manhã participam os oradores José Moreira da Silva, Coordenador da Unidade

Nacional de Combate à Corrupção da PJ, Carlos Casimiro, Procurador da República no DCIAP, Orlando

da Conceição Machado, Procurador da República no DCIAP de Évora e o moderador Paulo Gonçalves,

Procurador da República no DCIAP.

 

 No período da tarde as sessões contarão com os oradores António João Maia, sociólogo no Conselho

de Prevenção e Corrupção, Leonor Furtado, Procuradora da República no Tribunal Administrativo e

Fiscal de Lisboa e o advogado José António Barreiros. A moderar o debate estará António Clunny,

Procurador-Geral Adjunto no Tribunal de Contas.

 

 A conferência é a terceira de um ciclo de quatro conferências que o DCIAP está a promover desde o

início do mês de Novembro e que terá o seu encerramento em Janeiro de 2012 em Lisboa.
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UAlg: Campus de Gambelas acolhe I Jornadas Farmacêuticas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48120

 

29-11-2011 15:03:00

 

 As I Jornadas Farmacêuticas do Algarve, com o tema "Valorização do Farmacêutico num contexto de

mudança" têm lugar no Campus de Gambelas a 6 e 7 de Dezembro, numa organização do Núcleo de

Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve (NECiFarm).

 

 O NECiFarm é uma secção autónoma da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg),

membro da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF) e com esta iniciativa pretende a

"valorização do ato farmacêutico".

 

 "A atual conjuntura socioeconómica e as recentes medidas de austeridade impostas pelo Governo na

área da Saúde requerem uma intervenção sólida e sustentada por parte do farmacêutico, não só na

relação interpessoal com o utente, através da importância do aconselhamento, mas também ao nível

da afirmação profissional" afirma a organização.

 

 Em debate, estarão tanto o Farmacêutico como o seu "valor" económico intrínseco, mas acima de

tudo, a sua envolvência, como agente indispensável na redução da despesa, já que as alterações

político-económicas e as suas implicações, nomeadamente quanto ao novo regime de formação do

preço dos medicamentos, ameaçam colocar em causa a sustentabilidade do sector das farmácias,

revelam os futuros farmacêuticos.

 

 Perspetivando as exigências da entrada no mercado de trabalho, o NECiFarm considera imperativa a

necessidade de "traçar um novo tipo de perfil, assentem numa atitude pró-ativa e empreendedora por

parte dos profissionais do setor".

 

 A organização salienta que o evento contará com a participação de várias figuras de renome do sector

farmacêutico, representantes de várias entidades institucionais e empresariais de âmbito nacional e

internacional.
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UNIVERSIDADE DO ALGARVE ABRE PORTAS À "NOVA ESTRATÉGIA EUROPA 2020"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5498

 

Em Foco /

 

 Enviado por Admin em 29/11/11 - 11:57

 

 A Comissão Europeia, através do Centro de Informação Europeia Jacques Delors*, está a promover

uma campanha de comunicação sobre "A Nova Estratégia Europa 2020", iniciativa desenvolvida pela

empresa Gobius Comunicação e Ciência.

 

 A campanha "Crescer 2020" destaca o Ano Europeu do Voluntariado e da Cidadania Ativa, e elege a

participação de voluntários, enquanto agentes sociais de excelência para informarem e motivarem os

seus pares para uma participação mais ativa no quotidiano de Portugal e da União Europeia. Conta

com parcerias sólidas com várias universidades e respetivas Associações Académicas, com Centros de

Informação Europe Direct e com Centros de Documentação Europeia Universitários.

 

 Nos dias 5 e 6, 12 e 13 de Dezembro o Campus de Gambelas e o Campus da Penha, respetivamente,

recebem o Evento "Crescer 2020", de forma a sensibilizar a sua comunidade para os eixos

fundamentais da Nova Estratégia Europeia: Crescimento Inteligente, Sustentável e Inclusivo. Com a

colaboração da Associação Académica da Universidade do Algarve, realizar-se-á, nos dias 5 e 12,

respectivamente,, a "Missão Recrutamento" com o objetivo de informar e de estimular os participantes

a mobilizarem-se pela "Nova Estratégia Europa 2020". Nos dias 6 e 13, das 11.00 às 17.00, realizar-

se-á o Arraial "Crescer 2020", dinamizado com músicas europeias e com a atuação da Versus Tuna,

Tuna Académica da Universidade do Algarve, no dia 6. Um stand com a divulgação de informação

disponibilizada pelo Centro de Informação Europe Direct do ALgarve e pelo Centro de Documentação

Europeia da Universidade. Serão promovidas manifestações livres e artísticas através do registo de

aspirações e de compromissos para 2020.

 

 Cresce e Aparece em.

 

 A Europa precisa de ti!!

 

Página 173



 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5498

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] http://www.crescer2020.eu
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CICLO DE CONFERÊNCIAS "MINISTÉRIO PÚBLICO E O COMBATE À CORRUPÇÃO" NA
UALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5499

 

Justiça / Faro

 

 Enviado por Admin em 29/11/11 - 12:04

 

 O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) promove no dia 6 de Dezembro, uma

conferência dedicada ao tema "Ministério Público e o combate à Corrupção", que contará na abertura

com Isabel São Marcos, Vice Procuradora-Geral da República e João Pinto Guerreiro, Reitor da

Universidade do Algarve.

 

 Nas sessões da manhã participam os oradores José Moreira da Silva, Coordenador da Unidade

Nacional de Combate à Corrupção da PJ, Carlos Casimiro, Procurador da República no DCIAP, Orlando

da Conceição Machado, Procurador da República no DCIAP de Évora e o moderador Paulo Gonçalves,

Procurador da República no DCIAP. No período da tarde as sessões contarão com os oradores António

João Maia, sociólogo no Conselho de Prevenção e Corrupção, Leonor Furtado, Procuradora da

República no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa e o advogado José António Barreiros. A

moderar o debate estará António Clunny, Procurador-Geral Adjunto no Tribunal de Contas.

 

 A conferência para a qual temos o prazer de o(a) convidar, é a terceira de um ciclo de quatro

conferências que o DCIAP está a promover desde o início do mês de Novembro e que terá o seu

encerramento em Janeiro de 2012 em Lisboa.

 

 Consulte o programa.

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/

 

 O endereço para este artigo é:
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 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5499

 

 Ligações neste artigo

 

 [ 1 ]

http://www.algarvedigital.pt/algarve//algarve/parameters/algarvedigital/files/Image/Conferencia_Mini

sterioPublico.jpg
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Os novos desafios da aquacultura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: Jornal de Negócios Online

URL: http://www.jornaldenegocios.pt/home.php?template=SHOWNEWS_V2&id=522611

 

29 Novembro 2011 | 15:16

 

João  Maltez

 

Subsector é "incontornável", dizem investigadores. Defendem também que é preciso assegurar a

sustentabilidade ambiental

Aquacultura | Importamos três quartos do peixe que consumimos. Este subsector pode reduzir a

factura a pagar ao estrangeiro.

 

 

Uma indústria global, que está em expansão e é incontornável. É deste modo que o biólogo marinho

Jorge Dias vê a produção piscícola em aquacultura. Para o investigador da Universidade do Algarve,

hoje não faz sentido discutir se o método produtivo é bom ou mau, porque esta é uma realidade

relativamente à qual "não há volta a dar". Por isso defende que se há preocupações neste âmbito, não

devem centrar-se em torno da existência deste tipo de projectos, mas em como garantir a

sustentabilidade ambiental dos mesmos e a segurança alimentar do consumidor.

 

De todo o peixe que a nível mundial é destinado, anualmente, a consumo humano, cerca de 44% de

um total de 160 milhões de toneladas - pesca e produção em cativeiro - são provenientes de

explorações de aquacultura, revela o relatório de 2010 da FAO, organização das Nações Unidas para a

alimentação e a agricultura.

 

Até por esta razão, Jorge Dias entende que não podemos continuar a discutir se a aquacultura

compete ou não com as pescas, mas sim assumir que esta é "uma indústria incontornável".

 

Ásia largamente à frente

Actualmente, ao nível do volume de produção, a China e os restantes países asiáticos são

responsáveis por 88% da produção mundial de peixes de aquacultura. Ainda segundo o relatório da

FAO, só a China, terá sido responsável, em 2008, por 32,7 milhões de toneladas de peixe, de um total

das 52,5 milhões toneladas produzidas a nível mundial.
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Neste capítulo, a Europa tem vindo a registar, cada vez mais, um défice de pescado para consumo. E

em Portugal esses indicadores são ainda mais negativos, de acordo com o especialista Tiago Pitta e

Cunha, autor do estudo "Estratégia nacional para os oceanos". Os números oficiais revelam que três

quartos do peixe que consumimos correspondem a importações, facto que tem ajudado a agravar o

défice externo do País.

 

Com os problemas associados à sobrepesca, a produção de espécies em cativeiro assume-se, numa

perspectiva económica e ambiental, como um subsector complementar à actividade pesqueira. Os

números oficiais relativamente à indústria de aquacultura em Portugal apontam para que a produção

ronde as cerca de oito mil toneladas, podendo chegar às 25 mil, dentro de quatro anos, quando o

projecto Acuinova, da Pescanova, estiver a funcionar em pleno. Basta porém lembrar que, já hoje,

segundo dados avançados por Tiago Pitta e Cunha, um País como a República Checa, que não tem

mar, produz cerca 30 mil toneladas de pescado de aquacultura de água doce. Ou seja, apresenta

valores três vezes superiores aos do nosso país.

 

Desafios económico e ambiental

Há pois todo um conjunto de desafios que se colocam. Desde logo económicos, mas também de

sustentabilidade, evidencia, por seu turno, Jorge Dias. Tal como diz, "existe uma enorme pressão

sobre este sector em termos ambientais e no que diz respeito à qualidade alimentar". Neste âmbito,

lembra o papel que cabe desempenhar à ciência e aos investigadores, como é o seu caso, competindo-

lhes, hoje em dia, encontrar soluções que conduzam ao desenvolvimento sustentado da aquacultura.

 

Se há já sistemas que mitigam o risco de fuga de espécies em cativeiro, permitindo deste modo

reduzir problemas ao nível da "contaminação" biológica dos "habitats" naturais, outra das questões

que se coloca prende-se com o tipo de alimentação utilizada em aquacultura, já que esta é a principal

fonte de poluição da indústria em causa.

 

Um dos caminhos, afiança o investigador, é optar pela redução de alimentos feitos à base de farinha e

de óleo de peixe. Como alternativa surgem os compostos à base de algas e aqui, assegura, a

investigação tem vindo a registar progressos importantes, nomeadamente em Portugal e, mais

globalmente, a nível europeu.

 

 

44

Em 2008, de 160 milhões de toneladas de pesca e produção de peixe em cativeiro, 44% saiu de

explorações de aquacultura.

 

 

52,5
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A China terá produzido, em 2008, 32,7 milhões de toneladas de peixe de aquacultura, de um total

mundial de 52,5 milhões toneladas.

 

 

8

Os números oficiais da indústria de aquacultura em Portugal apontam para que a produção ronde as

cerca de oito mil toneladas.

 

Partilhar
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Ciência e economia do mar "navegam" de mãos dadas
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 São três empresas. Duas já em andamento, uma em fase de arranque. Em comum têm o facto de os

seus promotores terem passado ou continuarem ligados à área da investigação na Universidade do

Algarve

 

 Nome: Jorge Dias

 

 Empresa: Sparos

 

 Produção: Alimento para nutrição de peixes

 

 Empresa "spin-off" do Centro de Ciências do Mar do Algarve, a Sparos, tal como evidencia o professor

universitário e empresário Jorge Dias, aposta no desenvolvimento de novos produtos e processos para

a alimentação e nutrição de peixes.

 

 Mais do que apenas uma empresa é também um espaço de investigação científica. O seu objecto de

trabalho envolve os desafios da sustentabilidade da indústria da aquacultura, nomeadamente ao nível

dos produtos para alimentação e nutrição de peixes. É neste âmbito que se insere o projecto-piloto de

desenvolvimento de alimentos para o cultivo de corvina, que é co-financiado pelo Promar - Programa

Operacional de Pescas. Segundo Jorge Dias, que é também um dos promotores deste proojecto

empresarial instalado no nicho de empresas da Zona Industrial de Loulé, outra das áreas de

intervenção é também a formulação e o teste de novas dietas à base de concentrados de microalgas,

também para aplicação no sector da aquacultura.

 

 Nome: Cristiano Soares

 

 Empresa: Marsensing
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 Produção: Instrumentos de acústica submarina

 

 A MarSensing é igualmente um projeto "spin-off" da Universidade do Algarve. O projecto arrancou

sob a batuta dos investigadores Cristiano Soares, Friedrich Zabel, Celestino Martins e António Silva. A

empresa foi fundada em 2007 e o seu propósito "core" é o desenvolvimento de tecnologia, prestação

de serviços e consultoria em acústica submarina.

 

 Além do apoio à navegação marítima, as preocupações ambientais estão também presentes na

actividade da MerSensing, de que é exemplo o gravador digital para medir e poluição sonora

submarina, relacionando com a protecção de baleias, golfinhos e peixes.

 

 Os serviços da empresa envolvem ainda o desenvolvimento de produtos à medida, como a criação e

instalação de campos de sinais acústicos submarinos. A empresa de Cristiano Soares está sediada no

Centro Empresarial Gambelas, localizado no campus da Universidade do Algarve.

 

 Nome: Pedro Paulo

 

 Empresa: Caviar Portugal

 

 Produção: Esturjão e caviar

 

 O propósito central deste novo projecto é a produção Intensiva de esturjão para comercialização da

carne e para caviar. É uma iniciativa empresarial liderada pelo biólogo marinho Pedro Paulo, que

venceu, em 2010, o prémio "Ideias em Caixa 2010", promovido pela Universidade do Algarve. O

projecto, a que também está ligado o empresário Jorge Pereira e o cidadão ucraniano Valery Afilov,

envolve um investimento na ordem dos dois milhões de euros, segundo avançou ao Negócios Pedro

Paulo, e que permitirá produzir até 700 quilos de caviar por ano.

 

 O projecto permitirá ainda a reintrodução no País de uma espécie que, pela altura da desova, entrava

nos rios Douro e Guadiana. De acordo com Pedro Paulo, parte importante desta ideia de negócio

ligado à economia do mar ganhou fôlego quando o biólogo conheceu Valery Afilov, que na Ucrânia já

havia estado ligado à produção aquacultura de esturjão e de caviar.

 

João Maltez
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Do "gourmet" em Paris para as prateleiras do mundo virtual
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 Começaram por bater à porta dos grandes distribuidores nacionais, mas Foi preciso rumar ao

estrangeiro para ganharem reconhecimento cá dentro

 

 João Navalho | Para o biólogo e empresário, num negócio desistir está fora de questão. Foi assim que

a Necton singrou.

 

 Bater às portas do "País" nem sempre é sinónimo de que sejam abertas. Antes pelo contrário,

sobretudo se aquilo que se tem para oferecer é um produto simples, tradicional, nosso. Mas, e se esse

mesmo produto começar por ter sucesso em Paris, num mercado selecto, sofisticado, "gourmet"?

Nessa altura, todas as portas se abrem, nem que o produto seja simples, tradicional, nosso. Foi assim

que "quase tudo" começou para a Necton, lembra João Navalho, administrador da empresa e biólogo

de formação. Não foi fácil fazer chegar a flor de sal recolhida nas salinas de Olhão às prateleiras das

lojas portuguesas, mas hoje estão lá. E não só.

 

 É preciso começar por dizer que quase tudo teve início no sal. Melhor será dizer, nas salinas de

Olhão, de onde de onde hoje saem os produtos da marca Marnoto. Mas em 1991 o projecto era outroe

visava a aplicação prática dos conhecimentos científicos de um conjunto de jovens biólogos e químicos

acabados de sair da universidade do Algarve. Pretendiam criar microalgas para produção de

betacaroteno, um antioxidante rico em proteína A, que é possível extrair de uma alga que se

desenvolve nas tradicionais salinas.

 

 O espaço para o projecto foi encontrado no Algarve, pese embora tenha começado por ser acolhido

numa incubadora de empresas na Universidade Católica do Porto, esclarece João Navalho. Foi na

Invicta que instalaram o laboratório para a produção experimental de microalgas e foi em Olhão que

se preparavam para produzir o betacaroteno para uma multinacional norte-americana. Conjugou-se

porém este contexto favorável com um estudo adverso da organização governamental dos Estados

Unidos da América que faz o controlo dos alimentos, a FDA.
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 O referido estudo concluía que a substância extraída das algas não passava de um componente

inócuo - um placebo que não fazia nem bem, nem mal. A verdade é que, segundo João Navalho, a

análise foi feita tendo por base o betacaroteno sintético, que não é assimilado pelo organismo, ao

contrário da molécula natural, que é reservada no corpo e é hoje usada na alimentação humana, pelas

suas características antioxidantes. É aliás um componente presente em vários frutos e vegetais.

 

 Desistir? Nunca!

 

 Na altura, "o sonho ruiu" e João Navalho confessa mesmo que aquele foi um dos piores momentos da

sua vida. Deveriam desistir? Como já se adivinha, não o fizeram. Que fazer então com uma equipa

jovem, entusiasta, que tinha à sua disposição as salinas de Olhão? Produzir e comercializar sal. É

verdade que inicialmente se depararam com dificuldades na colocação do produto no mercado

nacional, mas uma daquelas jogadas de mestre fez com que optassem por levar a flor de sal

produzida no Algarve até às melhores lojas "gourmet" de Paris.

 

 Foi um sucesso. Hoje, até nas prateleiras virtuais das principais lojas globais, como a Amazon, a

Necton consegue colocar parte da sua produção.

 

 A empresa, que actualmente possui duas áreas de negócio, não se ficou pelo sal marinho tradicional.

Abalançou-se na área de conhecimento dos seus promotores e dedica-se hoje também à criação de

microalgas. Neste segundo capítulo, cerca de 95% do que produz é destinado a exportação. Não se

fala aqui de betacaroteno, mas de alimento para peixes de aquacultura ou de matéria-prima para a

indústria de cosméticos. É lá fora uma vez mais que a Necton tem clientes. Não só nos países

comunitários, mas também nos Estados Unidos e nos mercados asiáticos.

 

 Captar dióxido de carbono libertado por unidades fabris e, nesse ambiente cultivar microalgas e

produzir biomassa é um projecto que a empresa A4F desenvolveu e que vai agora passar à prática em

parceria com a Secil, na fábrica de Patais. Segundo disse ao Negócios João Navalho, "chief technology

officer" da A4F, uma empresa spin-out da Necton, a tecnologia já está em fase de instalação e, depois

de um investimento da empresa cimenteira estará apto a funcionar no primeiro semestre do próximo

ano.

 

 João Navalho, que é licenciado em biologia marinha e pescas pela Universidade do Algarve e mestre

em aquacultura pela mesma escola, é administrador também administrador da Necton, onde é

responsável pela unidade de negócios do sal marinho tradicional, projecto que lhe valeu o prémio

internacional do movimento SlowFood para a defesa da biodiversidade. Não é um único galardão, já

que também a tecnologia que foi desenvolvida pela A4F e que será agora aplicada em Pataias mereceu

distinções na Feira Internacional Pollutec 2009, em Paris, e recebeu o Prémio Nacional de Inovação

Ambiental de 2009, no nosso país.
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 No conjunto, as unidades de negócios da Necton e a empresa do grupo A4F dão trabalho directo a 51

pessoas. São 28 na empresa inicial e 23 na segunda.

 

 Este grupo composto por duas pequenas empresas tem uma facturação anual na ordem dos 3, 5

milhões de euros, segundo João Navalho.

 

 A unidade de negócios de microalgas da Necton exporta 95% do que produz, tendo como destino os

países comunitários, Estados Unidos e mercados asiáticos.

 

 A unidade de produção de microalgas a partir de dióxido de carbono, que a A4F desenvolve em

parceria com a cimenteira Secil, envolvem um montante de investimento de sete milhões de euros.

 

 O sal marinho tradicional da Necton foi já atribuído o prémio internacional do movimento SlowFood,

pela defesa da biodiversidade. Mas foi o já referido projecto da A4F aquele que mais atenção mereceu.

Ganhou o prémio Inovação BES 2006, conquistou Prémio Nacional Inovação Ambiental de 2009 e

obteve o segundo lugar no European Environmental Press Award 2009, em Paris.

 

João Maltez
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 Extensão da plataforma continental portuguesa pode colocar o País no grupo dos dez com maior área

marítima do mundo

 

 Tiago Pitta e Cunha | O especialista em assuntos do mar defende o debate, mas diz que é tempo de

mais acção.

 

 Com uma plataforma Continental que poderá estender-se, oceano adentro, por 3,6 milhões de

quilómetros quadrados, Portugal tem no mar "uma poderosa base produtiva". Partindo desta ideia-

chave, o jurista Tiago Pitta e Cunha, consultor para o ambiente, a ciência e o mar da Presidência da

República, acredita que é tempo de apostar em definitivo no aproveitamento do nosso território

marítimo, para o qual temos estado de costas voltadas. O desafio foi feito por este especialista na

conferência "Economia do Mar - Uma parceria para a competitividade", iniciativa conjunta da Caixa

Geral de Depósitos e do Negócios, que teve como palco a Universidade do Algarve.

 

 "O mar tem potencial para ser uma poderosa base produtiva de Portugal", frisou Tiago Pitta e Cunha.

"Assim que saibamos destapar o seu potencial, seguramente que o mar pode transformar-se numa

das bases produtivas do país para os próximos 50 anos" completou, considerando que para tanto é

preciso deixar de lado a ideia pré-concebida, e cimentada pela forma como somos olhados pelos

actores dos mercados financeiros, de que somos um país pequeno, periférico, pobre e falido.

 

 "Virámos costas à nossa geografia. Estamos na encruzilhada de três continentes - Europa, África e

América -, além de nos encontrarmos no centro de algumas das principais rotas da logística de

transporte do comércio internacional. Se olharmos à nossa geografia, não seremos o 110º país da

Nações Unidas em área. Com a extensão da nossa plataforma continental, seremos um dos dez

maiores países do mundo em jurisdição marítima. Isso deve levar-nos a constatar que não somos

pequeninos", enfatizou o consultor da Presidência da República.

 

Página 185



 Portugal submeteu em 2009 à apreciação da Organização das Nações Unidas uma proposta de

extensão da plataforma continental. Caso seja aceite, a área sob jurisdição nacional irá estender-se

até aos 3,6 milhões de quilómetros quadrados, contra os actuais 1,8 milhões.

 

 "Temos de compreender a centralidade atlântica que o mar nos confere. Nomeadamente a nível

portuário. O novo canal do Panamá vai criar uma revolução tremenda no que são os fluxos do

comércio mundial, já que o transporte de mercadorias se faz em 90% pelo mar. Até por questões de

segurança, relacionadas com o Corno de África, o comércio entre o Oriente e o Ocidente tenderá a ser

desviado pelo canal do Panamá", sustenta Pitta e Cunha, frisando que o Porto de Sines poderá, a

partir de 2014, ser a opção válida para o fluxo de mercadorias destinado, nomeadamente à Península

Ibérica. Para tanto, será contudo necessária a ligação ferroviária em direcção a Espanha.

 

 Um cluster diferente dos outros

 

 Pitta e Cunha evidencia ainda que, hoje, quando se fala de economia no País, poderia estar a falar-se

da Áustria ou da Eslováquia, países do centro europeu. Isto, porque não se reflecte em torno da

geografia que nos caracteriza. Basta pensar, frisou o especialista, que em Portugal não existem as

actividades que dominam os clusters do mar nos restantes países europeus com orla costeira.

 

 "Normalmente, o cluster do mar é dominado pelos transportes marítimos. O País não tem transportes

marítimos. O que vem a seguir nos outros países é o turismo marítimo. Em Portugal, este é incipiente.

Temos muitíssimo turismo costeiro, mas não temos turismo marítimo, em escala", afirmou, para

depois frisar que na economia do mar o vem em Portugal à frente de tudo são os portos e depois as

pescas. Actividades que, segundo adiantou, "dispõem de uma muito menor importância nos outros

clusters europeus".

 

 Até por isto, a definição estratégica de um cluster do mar deve ser dos objectivos prioritários quando

se pensa em aproveitar as potencialidades económicas oferecidas pelo nosso território marítimo.

 

 Nesta altura de crise, "temos uma oportunidade única de desenvolver um modelo virtuoso da

economia do mar. Devemos fazê-lo em conjunto e aproveitando sinergias. É fundamental que as

pessoas não se contentem com o debate, devem antes pensar em como podem contribuir para uma

nova visão do mar para Portugal".

 

 Um jurista de formação que abraçou a causa do Mar

 

 Jurista de formação, estudioso e entusiasta dos assuntos e da economia ligados aos oceanos, Tiago é

actualmente consultor para o ambiente, a ciência e o mar da Presidência da República. Licenciou-se

em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa e recebeu, em 1994, o grau

académico de "legis magister" pela britânica London School of Economics and Political Science em
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Direito Comunitário e Direito Internacional. Foi assistente de Freitas do Amaral na 50ª Assembleia-

geral das Nações Unidas e, em 1998, ano da Exposição Mundial de Lisboa, foi representante de

Portugal à 53ª Assembleia-geral da ONU.

 

 No ano seguinte assumiu o cargo de vice-presidente do Conselho da Autoridade Internacional para os

Fundos Marinhos, tendo no biénio 2003/2004 assumido a coordenação da Comissão Estratégica dos

Oceanos. No seu currículo conta ainda com uma longa passagem pelo gabinete do comissário europeu

para as Pescas e para os Assuntos Marítimos, onde foi encarregue da pasta dos Assuntos Marítimos e

da redacção do Livro Verde para uma futura política marítima da União Europeia.

 

 As mercadorias transportadas por mar correspondem a 90% do total do fluxo do comércio a nível

mundial.

 

 Sem contar com a área marítima sob jurisdição nacional, somos os 110º país em entensão territorial.

Com o nosso mar, seremos o 10º.

 

João Maltez
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Universidade do Algarve atribui Honoris Causa em dia de aniversário
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- 29.11.11

 

 A Universidade do Algarve celebra 32 anos às 17h00 do dia 14 de Dezembro, atribuindo o

Doutoramento Honoris Causa a João José Pedroso de Lima, Professor jubilado da Universidade de

Coimbra. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Diretora do Festival Temps d´Images dá conferência na Universidade do Algarve | Sul
Informação
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Por Sul Informação 29 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Cinema, Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 Rajele Jain, programadora e diretora do Festival, estará às 15h00 do dia 14 de dezembro, no

anfiteatro 0.3 do Complexo Pedagógico doda Penha, para falar sobre o Festival.

 

 Desde 2003 que o festival transdisciplinarrealiza, produz e apresenta criações que resultam do

cruzamento de diferentes linguagens artísticas, como ae o cinema, as artes visuais e a música, a

ficção e a dança.

 

 Este festival, que decorreu em Lisboa de 14 a 18 de novembro, e que vai já na sua quarta edição,

recebeu este ano mais de duzentas candidaturas, tendo sido selecionados trinta e três filmes sobre

arte, doze dos quais de realizadores portugueses.

 

 Nesta edição, a longa-metragem 'A Arca do Éden', do português Marcelo Félix, foi distinguida como

Melhor Filme dos Prémios de Cinema Para Filmes sobre Arte. Já a "Luz Teimosa", de Luís Alves de

Matos, recebeu o Prémio de Melhor Filme Português sobre Arte.

 

 Natural de Dusseldorf, na Alemanha, Rajele Jain vive em Portugal desde 2004. Mestre em Filosofia e

em Biologia por duas universidades alemãs, estudou filosofia oriental e cultura indiana na

Universidade de Madras, na Índia, além de ter feito uma pós-graduação em Media Art e Design pela

Academia de Media Art em Colónia (Alemanha).

 

 Nas últimas duas décadas tem-se envolvido em projetos interdisciplinares e interculturais,

evidenciando as suas facetas de artista, leitora, escritora, curadora, investigadora e realizadora.
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 Para mais informações, consulte http://films-on-art-portugal.org/ ou www.tempsdimages-

portugal.com
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Centro RIAS e projeto de conservação de cágados motivam palestra na Universidade
do Algarve | Sul Informação
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Por Sul Informação 29 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro, Natureza, NEBUA, Universidade

 

 &nbsp

 

 Na primeira apresentação, um técnico do RIAS irá dar a conhecer o que é o RIAS, como funciona no

seu dia-a-dia e os projetos a decorrer no centro.

 

 Na segunda, o investigador do CIBIO, responsável pelo trabalho de campo, irá apresentar o projeto

de conservação de cágados (LIFE+), atualmente a decorrer na Península Ibérica e onde o RIAS

também participa.

 

 Esta palestra decorre inserida numa atividade a nível nacional da ANEBio (Associação Nacional de

Estudantes de Biologia), em que durante todo o dia de 5 de dezembro, Núcleos de Estudantes de

Biologia de todo o país organizarão atividades sobre temas diversos.

 

 A entrada é livre.
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"Aprender uma segunda língua" motiva conferência na Universidade do Algarve | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8598

 

Por Sul Informação 29 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Universidade

 

 &nbsp

 

 O Grande Auditório de Gambelas acolherá, às 14h30 do dia 5 de dezembro, a conferência, iniciativa

que se integra no ciclo de conferências, organizado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos.

 

 Moderado por Manuel Célio Conceição, docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da

Universidade do Algarve, este debate conta com um painel de três especialistas: Carmen Muñoz,

professora na Universidade de Barcelona, Luísa Araújo, investigadora no Joint Research Centre da

União Europeia em Ispra, Itália, e Carlos Ceia, professor na Universidade Nova de Lisboa.

 

 A conferência destina-se a todos os interessados no tema da educação e tem como objetivo promover

o debate informado sobre temas educativos de interesse geral. Quando deve começar a aprendizagem

da segunda língua? A aprendizagem da segunda língua é salutar para o desenvolvimento cognitivo da

criança? Quais os ganhos face a uma aprendizagem mais tardia? Aprender uma segunda língua

prejudica ou auxilia o desenvolvimento da língua materna? Estas serão algumas das questões

abordadas.

 

 A entrada é livre, mediante inscrição obrigatória em www.ffms.pt

 

 Mais informações em http://www.ffms.pt/conferencia-antes/159/aprender-uma-segunda-lingua
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I Jornadas Farmacêuticas do Algarve realizam-se no campus de Gambelas da UAlg
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O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve (NECiFarm) vai

organizar, nos dias 6 e 7 de dezembro, no campus de Gambelas da UAlg, em Faro, as I Jornadas

Farmacêuticas do Algarve, subordinadas ao tema Valorização do Farmacêutico num contexto de

Mudança.

 

 As alterações político-económicas e as suas implicações, nomeadamente quanto ao novo regime de

formação do preço dos medicamentos, "ameaçam colocar em causa a sustentabilidade do sector das

farmácias", refere o núcleo algarvio, secção autónoma da Associação Académica da Universidade do

Algarve (AAUAlg) e membro da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF).

 

 Em debate, estarão tanto o farmacêutico como o seu valor económico intrínseco, mas acima de tudo

a sua envolvência, "como agente indispensável na redução da despesa".

 

 "Como futuros farmacêuticos, e perspetivando as exigências da entrada no mercado de trabalho, é

imperativa a necessidade de traçar um novo tipo de perfil, assente numa atitude pró-ativa e

empreendedora", avisam os estudantes de Farmácia.

 

 Este evento contará com a participação de várias figuras de renome do sector farmacêutico, que

representam várias entidades institucionais e empresariais de âmbito nacional e internacional, para

além de alunos da UAlg, dirigentes associativos de várias faculdades de Farmácia do país, profissionais

de saúde, entre outros.

 

 Redacção/RS

 

 16:11 segunda-feira, 28 novembro 2011

 

 

Página 193



A194

  Tiragem: 47306

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 22,82 x 13,54 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38801625 28-11-2011 | Público Porto

Projecto de repovoamento do interior 
algarvio vai ser replicado no Alto Minho

Susana Ramos Martins

Depois de Querença, no 
Barrocal Algarvio, Geraz do 
Lima, em Viana do Castelo, 
vai acolher estudantes

a Geraz do Lima, uma aldeia do con-
celho de Viana do Castelo, vai acolher 
uma segunda versão de um projecto-
piloto posto em prática, durante um 
ano, e desde Setembro, em Querença, 
uma aldeia do interior de Loulé. 

O projecto, que está a ser levado a 
cabo a sul pela Universidade do Al-
garve, em colaboração com a Fun-
dação Manuel Viegas Guerreiro e a 
Câmara de Loulé, consiste em colocar 
um grupo de estudantes do ensino 
superior (nove, no caso algarvio), de 
áreas de formação distintas, a viver 
na comunidade durante nove meses 
para conseguirem perceber quais 
são as difi culdades e os problemas 
de desenvolvimento, mas também 

as potencialidades do local. A partir 
da experiência vivida vão apresen-
tar projectos de desenvolvimento, 
actividades viáveis que tenham por 
base os recursos naturais e culturais. 
Dinamizar a aldeia do ponto de vista 
económico, ambiental e sociocultural 
é a grande meta.

O Projecto Querença apresenta-se 
como um “projecto de missão de 
resgate territorial de territórios em 
estado crítico, gravemente atingi-
dos por processos de desertifi cação 
e abandonados dos seus capitais, na-
tural, produtivo e social, e cada vez 
mais próximos de limiares perigosos 
de irreversibilidade de desenvolvi-
mento”.

A ideia vai ser replicada no Alto Mi-
nho graças ao desafi o lançado à Esco-
la Superior Agrária de Ponte de Lima 
do Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo, por António Covas, professor 
da Universidade do Algarve e um dos 
responsáveis pelo projecto de Que-
rença. Jorge Agostinho, director da 

zonas rurais desfavorecidas, fi xando 
a população jovem e revitalizando 
as aldeias do interior. E a primeira 
reunião com António Covas já está 
marcada para depois de amanhã, em 
Ponte de Lima.

“O objectivo é integrar esses jovens 
com as populações e, através de uma 
atitude pró-activa, tentar desenvol-
ver aquilo que são as potencialidades 
da região”, sublinhou. Ao PÚBLICO, 
explicou que a escolha recaiu ime-
diatamente em Santa Maria de Ge-
raz do Lima, por ser uma freguesia 
afectada pela desertifi cação (apesar 
de em 2001 contabilizar 846 habitan-
tes) e onde aquela unidade de ensi-
no superior tem desenvolvido alguns 
projectos no último ano, havendo já 
alguma proximidade da comunidade 
académica à comunidade local. Jorge 
Agostinho acredita que a viticultura, a 
fruticultura e o turismo são áreas que 
sairão a ganhar com as propostas de 
desenvolvimento apresentadas pelos 
estudantes.

ESA de Ponte de Lima, não hesitou 
em aceitar o repto, até porque a ini-
ciativa tem como meta a promoção 
do emprego de jovens licenciados em 

Aldeia de Querença, Loulé
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Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve promovem
Jornadas | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8819

 

Por Sul Informação 28 de Novembro de 2011 Comentar

 

 AAUALG, Ciências Farmacêuticas, Saúde, Universidade

 

 &nbsp

 

 As I Jornadas Farmacêuticas do Algarve, subordinadas ao tema Valorização do Farmacêutico num

contexto de Mudança, vão decorrer nos dias 6 e 7 de dezembro, no Campus de Gambelas da

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 As jornadas são promovidas pelo Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do

Algarve (NECiFarm), secção autónoma da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg)

e membro da Associação Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF).

 

 "A atual conjuntura sócioeconómica e as recentes medidas de austeridade impostas pelo Governo na

área da Saúde requerem uma intervenção sólida e sustentada por parte do Farmacêutico, não só na

relação interpessoal com o Utente, através da importância do Aconselhamento, mas também ao nível

da afirmação profissional, por intermédio da valorização do Ato Farmacêutico", salienta César Costa,

da Comissão Organizadora das I Jornadas Farmacêuticas do Algarve.

 

 "As alterações político-económicas já mencionadas e as suas implicações, nomeadamente quanto ao

novo regime de formação do preço dos medicamentos, ameaçam colocar em causa a sustentabilidade

do Setor das Farmácias. Em debate, estarão tanto o Farmacêutico como o seu "valor" económico

intrínseco, mas acima de tudo, a sua envolvência, como agente indispensável na redução da despesa",

acrescenta.

 

 "Como Futuros Farmacêuticos, e perspetivando as exigências da entrada no mercado de trabalho, é

imperativa a necessidade de traçar um novo tipo de perfil, assente numa atitude próativa e

empreendedora. Agora, mais do que nunca, como Estudantes de Farmácia, chega então o momento
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de podermos marcar a diferença, em todo um contexto atual que se avizinha de Mudança", sublinha

ainda César Costa.

 

 Este evento contará com a participação de várias figuras de renome do setor farmacêutico, que

representam várias entidades institucionais e empresariais de âmbito nacional e internacional, pelo

que a organização espera "um elevado número de participantes, desde alunos da UAlg, dirigentes

associativos de várias Faculdades de Farmácia do país, profissionais de Saúde, entre outros".
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A realizadora Solveig Nordlung na Biblioteca Municipal de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51754

 

Cultura

 

 Biblioteca Municipal de Faro

 

 No âmbito do projeto "Cinema Entre Linhas??, a realizadora Solveig Nordlung estará presente, no

próximo dia 5 de dezembro pelas 14 horas, na Biblioteca Municipal de Faro, numa atividade em

parceria com o Cineclube de Faro.

 

 Um dos objetivos do projeto promovido pela Biblioteca Municipal, "Cinema Entre Linhas??, é

proporcionar o contato direto com cineastas. Neste encontro com Solveig Nordlund, destinado a

estudantes do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, será abordada a questão das

adaptações de obras literárias ao cinema.

 

 Solveig Nordlung nasceu em Estocolmo, na Suécia, mas está radicada em Portugal há quarenta anos.

Começou a sua carreira como assistente de encenação e montagem, tendo trabalhado com

realizadores como Manoel de Oliveira, Fonseca e Costa, António-Pedro Vasconcelos e João Botelho,

entre outros.

 

 A partir de 1974 inicia a sua carreira como realizadora, tendo no seu curriculum inúmeros

documentários para a RTP e televisão sueca, curtas e longas-metragens.

 

 O seu último filme, A Morte de Carlos Gardel, estreado em Setembro passado, é uma adaptação do

romance homónimo de António Lobo Antunes.

 

 A partir de 1999 começou a dedicar-se ? encenação teatral, tendo divulgado diversos autores

nórdicos no nosso país. A sua última encenação, a peça Do Amor, de Lars Noren, fez parte da

programação da edição deste ano do conceituado Festival de Teatro de Almada.

 

 O projeto "Cinema Entre Linhas??, é financiado pelo programa de promoção da leitura da Fundação

Calouste Gulbenkian.
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 No contexto do programa, têm sido estabelecidas parcerias com entidades como a Universidade do

Algarve, Direção Regional de Educação, Algarve Film Comission, entre outras, e realizadas outras

ações: sessões de cinema comentadas, workshops e projeções de filmes com a presença de

realizadores e atores, bem como o ciclo Conversas sobre Literatura e Cinema. Estas ações decorrerão

durante todo este ano letivo, terminando em setembro de 2012, com a entrega de prémios do

concurso de curtas-metragens, realizadas por alunos do 3º ciclo e do ensino secundário.

 

 27 de Novembro de 2011 | 10:45

 

 barlavento
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“Jogo de Cintura 
para uma Contracepção Segura” 

Campanha quer esclarecer estudantes universitários

Mais de metade dos jo-
vens universitários portu-
gueses não se sentem devi-
damente informados sobre 
sexo seguro e contracepção, 
razão pela qual a Associação 
para o Planeamento da Famí-
lia (APF) arrancou com uma 
campanha de sensibilização 
junto desta população.

De acordo com dados 
do relatório “Saúde sexual e 
reprodutiva dos estudantes 
do ensino superior”, realizado 
em 2010 e apresentado em 
Abril deste ano, “só 46%” 
dos jovens universitários di-
zem estar devidamente infor-
mados sobre questões de sexo 
seguro e contracepção.

Para o estudo foram en-
trevistados 3.278 alunos do 
ano lectivo 2009/2010, de 
144 institutos/universidades 
de Portugal continental.

Por outro lado, 50,2% dos 
jovens que frequentam o en-

sino universitário não sabem 
dizer correctamente qual é a 
função principal da pílula e 
50,1% não sabem o que fa-
zer em caso de esquecimento 
de toma. No entanto, 93,3% 
sabem que o preservativo 
é a melhor forma de evitar 
as infecções sexualmente 
transmissíveis e a maioria 
(mais de 90%) revela um ní-
vel de conhecimento elevado 
em relação às formas como 
estas doenças se transmitem.

Dados que sustentam a 
convicção da Associação para 
o Planeamento da Família 
(APF) de que esta população, 
com uma faixa etária entre os 
18 e os 25 ou 29 anos, não é 
tão esclarecida como seria 
expectável, segundo referiu à 
Lusa, fonte da APF.

A campanha dá pelo 
nome de Semana Académica 
de Contracepção e tem como 
lema “Jogo de Cintura para 

uma Contracepção Segura”. 
A campanha arrancou dia 
21 na Cantina 1 da Cidade 
Universitária, em Lisboa, e 
passará por quinze locais, en-
tre a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, 
a Cantina da Universidade 
de Coimbra, o Colégio Luís 
António Verney, em Évora, 
a Cantina da Universidade do 
Algarve, em Faro, ou a Facul-
dade de Direito da Universi-
dade do Porto.
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A MATANÇA DO PORCO EM DESTAQUE NA FEIRA DA SERRA DE LOULÉ 2011
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5496

 

Tradição / Loulé

 

 Enviado por Admin em 27/11/11 - 00:00

 

 De 2 a 4 de dezembro, o Pavilhão do NERA, na Zona Industrial de Loulé, volta a ser palco de mais

uma edição da emblemática Feira da Serra de Loulé.

 

 O certame vai contar com expositores de artesanato, com artesãos originários maioritariamente da

serra algarvia, que aqui estarão a trabalhar "ao vivo e a cores", bem como stands de produtos agro-

alimentares.

 

 À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, em destaque vai estar uma exposição, desta

feita dedicada às "Tradições Serranas - Matança do Porco". Através de imagens e de objetos,

pretende-se recriar todo o ciclo desta tradição secular, que vai desde a criação dos porcos, passando

pelo momento em que o animal é morto, ao seu tratamento, até ao aproveitamento do animal para a

alimentação, nomeadamente para os tão apreciados enchidos.

 

 No recinto haverá ainda um espaço de animação infanto-juvenil, que para além das pinturas, pinturas

faciais ou modeladores de balões, integra ainda o teatro infantil de Natal "Atira que eu apanho",

apresentado no domingo, pelas 16h00.

 

 Está previsto igualmente um programa de animação musical, focado na música tradicional

portuguesa, no fado e, este ano, nas tunas académicas já que os participantes no IV FiTUALLE

também sobem ao palco da Feira da Serra.

 

 Esta mostra de produtos tradicionais constitui uma excelente oportunidade para os visitantes fazerem

as suas compras de Natal.

 

 O horário de funcionamento do certame é o seguinte: dia 2 de dezembro (sexta-feira), das 18h00 às

00h00; dia 3 de dezembro (sábado), das 14h00 às 00h00; dia 4 de dezembro (domingo), das 14h00
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às 21h00.

 

 O preço das entradas é de 2 euros.

 

 Sexta-feira, 2 de dezembro

 

 20h30

 

 . SEMPER TESUS - Tuna da Escola Agrária de Beja

 

 . T.U.S.A. - Tuna Universitas Scientiarum Agrarium (Açores)

 

 22h00

 

 . Rastemenga

 

 Sábado, 3 de dezembro

 

 18h00

 

 . Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé

 

 19h00

 

 . Grupo Musical de Santa Maria

 

 20h30

 

 . BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior

 

 . TUSA - Tuna Académica da ESTG de Felgueiras

 

 . VERSUS TUNA - Tuna Académica da Universidade do Algarve

 

 22h00

 

 . Fado com Inês Gonçalves (vencedora em Loulé da Grande Noite de Fado)

 

 Domingo, 4 de dezembro
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 17h30

 

 . Faditando

 

 18h30

 

 . Rancho Folclórico S. Sebastião

 

 19h30

 

 . Fado com César Matoso

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/

 

 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5496
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Investigação

Retrato de um país 
que gosta da cunha

a Sabe mesmo o que é uma 
cunha? O favor, o “jeitinho”, a 
“palavrinha”, é uma instituição 
social colada aos genes do país. 
Fomos saber o que faz Portugal 
com as suas cunhas e como os 
especialistas as vêem. Estão 
sempre entre a fronteira da ética 
e da legalidade, mas nem sempre 
chegam a crime. Não é fácil criticar 
a cunha. Olha-se mais depressa 
para ela com simpatia do que com 
condenação. Os problemas vêm 
depois.

O PÚBLICO revela o caso do 
antigo ministro da Justiça, Vera 
Jardim, que meteu uma cunha para 
um empresário imobiliário. Uma 
história que é contada a partir de 
um cartão-de-visita encontrado nos 
arquivos da Secretaria de Estado 
do Ordenamento do Território 
e que é do tempo em que Vera 
Jardim tinha a pasta da Justiça. Um 
amigo pediu-lhe ajuda por causa 
da proibição de construção de 
um hotel no Algarve. O ministro 
pediu ao secretário de Estado 
do Ordenamento do Território 
que intercedesse “dentro da 
legalidade”. O caso corria no 
Supremo Tribunal Administrativo 
e as diligências que se seguiram 
foram várias. Foi uma cunha 
que não resultou, devido à 
intransigência da Comissão de 
Coordenação Regional do Algarve.

O PÚBLICO consultou ainda a 
Biblioteca Digital da Justiça e foi 
aos acórdãos dos tribunais da 
Relação e do Supremo pesquisar 
aleatoriamente processos onde 
a cunha estivesse presente. Esta 
aparece associada a crimes de 
tráfi co de infl uências, corrupção 
e dinheiro à mistura. Há o 
autarca que movia infl uências, a 
funcionária que vendia empregos, 
a história dos exames de condução 
onde para passar era preciso que 
“chovesse algum”... Nos acórdãos, 
as pessoas envolvidas são citadas 
apenas por uma letra. Nestas 
páginas, PÚBLICO dá-lhes nomes 
fi ctícios ou, em processos que se 
tornaram mediáticos, identifi ca os 
envolvidos. 

Nas páginas que se seguem 
recorda-se ainda a história de 
uma cunha famosa. Não chegou a 
tribunal, não tratava de dinheiro 
mas de infl uência e custou o lugar 
a dois ministros do Governo de 
Durão Barroso: Martins da Cruz e 
Pedro Lynce. 

A partir destas oito histórias 
concretas, deputados, um 
juiz, uma procuradora e um 
investigador falam sobre o que 
é, afi nal, uma cunha. Alguns 
aceitaram fazê-lo sem saber os 
nomes dos protagonistas dos casos 
que lhes foram apresentados, mas 
sabendo que seriam revelados 
depois nos textos. O que se propôs 
foi que se analisasse os actos. 
Independentemente de quem os 
cometeu.

Outros, contudo, preferiram, 
ainda assim, não falar de situações 
reais. Maria José Morgado foi uma 
delas. A procuradora tem, contudo, 
uma convicção: “Portugal é uma 
cunha à beira-mar plantada.”VITOR FERREIRA
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Antigo ministro da Justiça “meteu uma 
cunha” para um projecto imobiliário
Um amigo pediu ajuda a Vera Jardim, então ministro da Justiça, por causa da proibição de 
construir um hotel no Algarve. O caso estava em tribunal, mas Jardim solicitou a um colega de 
Governo para interceder “dentro da lei”. O pedido não resultou porque os serviços não cederam

Vera Jardim recebeu pedido para “ajudinha urgente”
DANIEL ROCHA

José António Cerejo

a José Vera Jardim, dirigente socialista 
que, no ano passado, presidiu à comis-
são parlamentar de ac ompanhamento 
do fenómeno da corrupção, recebeu 
em 1996 – era então ministro da Justiça 
– um pedido de “ajudinha urgente” de 
um empresário do ramo imobiliário. O 
pedido fora-lhe entregue por um ami-
go e vizinho, administrador de uma 
importante empresa pública. O então 
ministro reenviou-o para um colega 
de Governo, acompanhado por um 
cartão-de-visita no qual pergunta “se 
não se poderá despachar este assun-
to” ao interessado. Vera Jardim disse 
ao PÚBLICO que fez o que acha que 
devia fazer (ver caixa).

No cerne do pedido do empresário 
José Matalonga estava uma tentativa 
de fazer revogar – à margem de um 
recurso com a mesma fi nalidade en-
tão pendente no Supremo Tribunal 
Administrativo (STA) – um despacho 
governamental que impedia a constru-
ção de um hotel no Algarve. O pedido 
chegou às mãos de Vera Jardim por 
intermédio de Francisco Soares, um 
administrador do ex-IPE com fortes li-
gações ao PS, cunhado do empresário, 
amigo e vizinho do ministro.

Matalonga era um dos donos da 
imobiliária Mantal e deparava-se 
com um problema comum a quase 
uma centena de promotores com in-
teresses no Algarve e no Alentejo. Pos-
suía uma aprovação preliminar para 
a construção de um hotel, mas uma 
controversa lei de 1993 inviabilizara 
o projecto. Isto porque obrigava os 
detentores de direitos de construção 
anteriores à entrada em vigor dos pla-
nos regionais de ordenamento do ter-
ritório a requerer a declaração da sua 
compatibilidade com as regras de uso 
do solo entretanto consagradas nesses 
planos. E, no seu caso, o secretário de 
Estado do Ordenamento do Território 
declarara exactamente o contrário: a 
incompatibilidade do projecto com o 
Plano Regional de Ordenamento do 
Território do Algarve (Protal).

O fundamento dessa declaração 
– subscrita em 1994 por Pereira dos 
Reis, secretário de Estado de Cavaco 
Silva – residia no facto de o hotel da 
Mantal estar previsto para uma zona 
agrícola, perto de Tavira, onde o Pro-
tal proibira a construção. Inconforma-
do, o empresário interpôs um recurso 
no STA, ainda em 1994, sem que, ao 
contrário de muitos outros promoto-
res, tivesse requerido a reapreciação 
da declaração governamental no âm-
bito de uma “comissão de análise” 
instituída para o efeito.

Paralelamente, já no fi nal de 1995, 
pouco depois da posse do Governo de 
António Guterres, desencadeou várias 
diligências junto do gabinete do novo 
secretário de Estado, José Augusto de 
Carvalho, com o mesmo objectivo: a 
revogação da declaração de incom-
patibilidade. Num memorando en-
tão elaborado, a adjunta de Carvalho 
concluiu, todavia, que o assunto só 
poderia ser tratado através daquela 
“comissão de análise”, que funcionava 
na Comissão de Coordenação Regio-
nal do Algarve (CCRA). Apesar disso, 
a pretensão da Mantal passou a ser 
alvo de todas as atenções do gabine-
te, e do próprio secretário de Estado, 
e nunca foi submetida à comissão. A 
argumentação da empresa centrava-se 
num alegado erro da CCRA, que teria 
proposto a incompatibilidade com ba-
se numa planta que não correspondia 
ao local do empreendimento. Esta te-
se foi desde logo rebatida por aquele 
organismo, que rejeitou qualquer erro 
na localização e negou até a existência 
de tal planta nos seus serviços.

Mesmo assim, Carvalho proferiu 
um despacho em Fevereiro de 1996 
no qual pedia à CCRA, com urgên-
cia, “uma proposta de solução para 
o processo, tendo em conta o lapso 
relativamente à localização que indi-
cou”. E, perante um novo e inequí-
voco desmentido de qualquer lapso, 
resolveu insistir. No início de Abril, 
solicitou o envio da informação da 
CCRA que fundamentara a declara-
ção de incompatibilidade emitida pelo 
seu antecessor. Além disso, pediu à 
Direcção-Geral do Ordenamento do 
Território (DGOT) a “elaboração da 
cartografi a de localização” do projecto 
da Mantal, “bem como parecer sobre 
a eventual solução de compatibilidade 
deste empreendimento”.

Já depois de a informação e a carto-
grafi a serem entregues, o seu gabinete 
remeteu à CCRA, em Maio, uma carta 
em que a empresa volta a invocar o 
“lapso da localização”. A esta diligên-
cia seguiram-se, passados 15 dias, dois 
novos ofícios da chefe de gabinete de 
Carvalho, em que, por determinação 
deste, se pedem mais plantas de lo-
calização do empreendimento e se 
insiste no envio, “com brevidade”, 
da informação de 1994 – pedido esse 
que já tinha sido satisfeito.

A CCRA responde em Junho, salien-
tando, uma vez mais, que “não houve 
qualquer engano na localização inicial 
da pretensão”. Em conclusão, subli-
nha que “não é possível, em coerência, 
alterar a posição inicialmente assumi-
da por estes serviços”, em 1994, pe-
lo que a pretensão “só poderá c

“Não tinha qualquer lembrança 
de ter intercedido para que tivesse 
despacho – ‘dentro da lei e da 
política do ministério’ – o pedido de 
alguém que nunca conheci e que 
me tinha sido recomendado pelo 
dr. Francisco Soares, pessoa das 
minhas relações”, escreveu Vera 
Jardim, em Abril, em resposta ao 
PÚBLICO. “Tendo aliás falado agora 
com o dr. Francisco Soares, este 
não se lembrava de tal assunto, 
mas, contactado o seu cunhado, 
comunicou-me que o assunto 
principal que o teria levado a 
intervir consistia na existência 
de um manifesto erro (na versão 
do requerente) na localização 
dos terrenos propriedade do seu 
familiar. Isto ter-me-á levado a 
chamar a atenção do secretário 
de Estado para a necessidade de 
analisar o caso ‘dentro da lei e da 
política do ministério’, ou seja, 
sem qualquer favor fosse de que 
natureza fosse. A chamada de 
atenção para um assunto, que 
pode envolver injustiça grave, 
com as cautelas que empreguei, 
não constitui, a meu ver, qualquer 
procedimento menos correcto”, 
acrescentou o então deputado 
e actual membro da comissão 

política nacional do PS.
E quanto a estarmos, ou não, 
perante uma cunha de um ministro, 
concluiu: “A minha noção de 
cunha é bem diferente. Ela refere-
se a um pedido de tratamento 
favorável de alguém face a outros 
nas mesmas situações, que, essa 
sim, viola o princípio de igualdade 
dos cidadãos perante a lei. Este 
caso é bem diverso. Trata-se de 
alguém que invoca um erro de facto 
(situação de um terreno num lugar 
ou noutro) que merece apreciação 
cuidada da administração. Não está 
no meu hábito ‘meter cunhas’. Mas 
sempre que me chamam a atenção 
para o que possa ser um erro grave 
de apreciação, chamo a atenção 
para a necessidade de uma análise 
cuidada da questão. Continuo a 
fazê-lo, pois entendo ser esse o 
meu dever perante os cidadãos.” 
Já o ex-secretário de Estado José 
Augusto de Carvalho admitiu que  
“este tipo de comunicação não 
era obviamente 
habitual”, 
referindo-se ao 
cartão de Jardim, 
do qual disse 
não se lembrar. 
“Claro que era 

uma recomendação, mas as coisas 
têm de ser vistas pelos resultados. 
Se o cartão não produziu efeitos, 
é outra situação”, comentou. 
O actual presidente da Escola 
Nacional de Bombeiros garantiu 
não se recordar do caso, nem do 
nome do empresário que pediu 
ajuda a Vera Jardim. Já quanto 
a Francisco Soares, exclamou: 
“Já sei quem é, cheguei a vê-lo 
no gabinete do ministro João 
Cravinho.”  Francisco Soares, 
actual administrador da PT, tem 
uma explicação para ter recorrido 
a Jardim e não a João Cravinho, 
que tutelava o Ordenamento do 
Território e era seu amigo “há 
muito mais tempo”: “Vera Jardim 
morava aqui ao lado e eu bebia 
café com ele quase todos os dias.” 
O economista diz que, “conhecedor 
do que é às vezes a burocracia”, 
se limitou a “pedir a Vera Jardim 
para ver o que se passava.” Soares 
mostra-se, contudo, surpreendido 

por ter entregue ao 
vizinho uma 
carta dirigida a si 
próprio: “Julgava 
que era uma 
exposição dirigida 
ao ministro.” J.A.C.

“A minha noção de cunha é bem diferente”, afirma Vera Jardim
O antigo ministro disse ao PÚBLICO que continua a fazer o que fez neste caso

por t
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Histórias de cunhas, corrupção e tráfico de favores

Exame de condução 
se “chover algum”

Elizabete já tinha chumbado duas 
vezes no exame de condução. E 
Hélder, o instrutor, explicou-lhe que 
podia garantir a aprovação. Teria 
era que “chover algum”. O “valor 
habitual” era, naquela altura, 40 
contos. Ainda não havia euro. 

A aluna não se conformou e 
foi à PJ contar que faria o seu 
terceiro exame dali a alguns 
dias e que lhe estavam a sugerir 
que devia pagar. A PJ propôs-lhe 
então que colaborasse com as 
autoridades. O que ela aceitou. Em 
causa não estava só o eventual 
comportamento de um instrutor de 
uma escola privada, mas também 
o de um funcionário da Direcção-
Geral de Viação.  

No dia da prova, Elizabete levou 
consigo um envelope com 40 contos 
em notas do Banco de Portugal, 
devidamente preparadas para 
identificação – a polícia aplicara-
lhes um reagente especial. Não 
correu bem. Elizabete estava 
demasiado nervosa. Resultado: fez 
dois erros que, em circunstâncias 
normais, significariam novo 
chumbo. 

No final da prova, a aluna fez o 
que tinha combinado com Hélder. 
Tirou da mala o envelope com 
dinheiro e entregou-lhe. E este, por 
sua vez, perguntou ao examinador 
se “lhe podia dar uma palavrinha”, 
fora da viatura. “Se fosse simpático”, 
explicou-lhe, tinha dinheiro para lhe 
dar. E o examinador foi simpático. E 
recebeu a sua parte: “Um envelope 
dobrado contendo 20.000$00.” O 
restante, Hélder tinha guardado 
para si.

Tudo isto, tal como o desfecho 
desta história, está descrito num 
acórdão do Tribunal da Relação 
de Lisboa de Junho de 2004. 
“No interior das instalações do 
Centro de Exames, o arguido D. [o 
examinador] desfez-se do envelope 
deitando-o fora e guardou as notas 
de 10.000$00. Quando estava a ser 
seguido pela PJ, ao dirigir-se para o 
restaurante, [...] lançou as mesmas 
notas para o chão.” 

Acabaria condenado por 
corrupção passiva para acto ilícito a 
24 meses de prisão, pena suspensa. 
O instrutor recebeu 18 meses, por 
corrupção activa, pena suspensa 
também. Elizabete ficou com a 
carta.

Empregos à venda

Trabalhava no Metropolitano de 
Lisboa desde os anos 70. Mas, 
porque se descobriu que prometia 
empregos na empresa a troco de 
dinheiro, Rita (nome fictício) foi 
despedida. No acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa, de Outubro 

Mover influências, receber contrapartidas, acenar com a ideia de 
emprego. O espírito da cunha mora aqui. Em casos que acabara

de 2004, conta-se, por exemplo, 
como contava a amigas e comadres 
que “entrar para o Metro ‘era muito 
difícil e só com grandes cunhas’, 
dando a entender, por gestos, que 
era necessário dinheiro”. E de 
como essa informação passava, de 
boca em boca, entre conhecidos e 
conhecidos de conhecidos. Houve 
quem quisessem tentar a sorte. Por 
exemplo, uma mulher que queria 
muito que o seu irmão arranjasse 
um emprego onde ganhasse mais 
do que naquele onde estava. Queria 
tanto que o suposto lugar no Metro 
foi pago às prestações – 500 contos 
de uma vez, 300 de outra. Mas 
nunca chegou.

O caso foi descoberto e Rita 
despedida. E, quando a funcionária 
recorreu ao tribunal, este não lhe 
deu razão. Afinal por causa dela, a 
empresa Metropolitano de Lisboa 
“apareceu aos olhos de terceiros, por 
causa exclusivamente imputável à 
autora, como entidade permeável à 
‘cunha’ e à corrupção”.

O vereador que movia
influências

Quando foi acusado, em Outubro de 
2007, Luís Vilar, ex-vereador do PS 
da Câmara de Coimbra, reagiu: “A 
montanha vai parir um rato.”

No ano passado, o ex-vereador 
foi condenado por vários crimes: 
22 meses de prisão por corrupção 
para acto lícito; 18 meses de prisão 
por abuso de poderes; 14 meses por 
financiamento partidário ilícito; três 
meses por tráfico de influências... 
Cúmulo jurídico: três anos e meio 
de prisão, uma pena suspensa por 
igual período. O tribunal também 
determinou que terá que cumprir 
um plano de reinserção social 
e entregar 25 mil euros a duas 
instituições de solidariedade social. 

Vilar recorreu. Mas, há menos de 
dois meses, a Relação de Coimbra 
decidiu manter a sentença. 
Absolvido foi outro arguido deste 
caso: o empresário Domingos 
Névoa, da Bragaparques. 

Domingos Névoa, lê-se no 
acórdão, terá entregue a Vilar dois 
cheques no valor total de 50 mil 
euros que tinham como objectivo, 
segundo o tribunal, “compensar 
materialmente a intervenção” do 
autarca em certos procedimentos. 
Nada que não tenha sido 
desmentido durante o julgamento: 
Névoa sempre disse que o dinheiro 
era um empréstimo ao amigo Vilar, 

que até o tinha solicitado num 
encontro casual, num café. “Ó pá, 
preciso de 50 mil euros, vou-me 
meter aí num negócio e preciso 
de estar preparado”, terá dito o 
vereador, segundo garantiram 
testemunhas. Mas o tribunal achou 
inusitada a explicação. 

Quanto ao crime de tráfico de 
influências, o que se relata neste 
acórdão é, no essencial, o seguinte: 
Emídio Mendes era promotor de um 
empreendimento imobiliário que 
estava “no cerne de um diferendo” 
que opunha o empresário à 
autarquia, nas palavras dos juízes. 
Antes das eleições autárquicas de 
2005, Vilar contactou o empresário 
e este entregou-lhe “pelo menos 
cinco mil euros” para financiar a 
campanha. Depois das eleições, o 
vereador, que tinha obtido um novo 
mandato popular, recebeu pelo 
menos mais três mil euros. Para 
o tribunal, os “valores” entregues 
ao vereador teriam por fim “a 
intervenção” deste último, “no 
sentido de influenciar decisões 
a assumir nos diversos órgãos 
autárquicos competentes”. 

O advogado Castanheira Neves 
já fez saber que recorreu para o 
Constitucional.

Dinheiro ou multa?

Manuel (nome fictício) tinha 35 anos 
de serviço na PSP e é descrito como 
um homem de “modesta condição 
socio-económica”. Estava destacado 
na Polícia Municipal. E naquele dia 
de Janeiro deteve-se numa obra. 
Havia irregularidades. Falou com 
engenheiro responsável, trocaram 
números de telemóvel e dias 
depois o polícia regressou ao local. 
As irregularidades persistiam. E 
Manuel pediu 200 contos. 

Não os recebeu logo, mas 
mais tarde foi contactado pelo 
engenheiro, que estaria finalmente 
em condições de pagar 100 contos. 
“Para comprovar a entrega do 
dinheiro, e seguindo indicações da 
polícia que entretanto fora alertada 
para a situação, foram fotocopiadas 
dez notas de 10.000$00 que foram 
colocadas no interior de dois 
envelopes”, lê-se no acórdão da 
Relação do Porto, de Junho de 2004. 

Num fim de tarde de Fevereiro, o 
polícia, trajando à civil, dirigiu-se 
ao escritório da empresa dona da 
obra. Quando abandonava o local, 
foi interceptado por agentes da PSP. 
No bolso do casaco de couro, foram 

ser (re)apreciada no âmbito do 
regime a estabelecer no futuro Plano 
Director Municipal (PDM) de Tavira”. 
Nessa altura, José Matalonga já tinha 
recebido a resposta da Câmara de Ta-
vira a uma reclamação sua para que o 
hotel fosse contemplado no PDM, em 
fi nal de elaboração. De acordo com o 
município, os interesses da Mantal já 
estavam “acautelados” no plano e a 
viabilização do seu hotel fi caria ape-
nas dependente de um plano de por-
menor a elaborar posteriormente.

O empresário, contudo, não que-
ria fi car à espera do PDM e do plano 
de pormenor e pretendia que a de-
claração de incompatibilidade fosse 
substituída por uma outra, de sentido 
contrário, para poder avançar com a 
obra. E, como as suas diligências não 
estavam a dar resultado junto de José 
Augusto de Carvalho – que não con-
seguia levar a CCRA, então dirigida 
por João Guerreiro, actual reitor da 
Universidade do Algarve, a mudar de 
posição –, tentou uma outra via. 

Em Junho de 1996, dirigiu uma carta 
a um cunhado, Francisco Soares, um 
economista com fortes ligações ao PS 
e ao Governo, e solicitou os seus bons 
ofícios. O economista, que era admi-
nistrador da extinta empresa pública 
Investimentos e Participações Empre-
sariais (IPE) e mais tarde foi consultor 
do seu amigo e vizinho Jorge Sampaio, 
na Presidência da República, entre-
gou-a, por sua vez, a Vera Jardim, de 
quem era também amigo e vizinho.

No documento, que o PÚBLICO en-
controu nos arquivos do Ministério 
do Ambiente, o empresário conta a 
história toda, nomeadamente que tem 
um recurso a correr no Supremo, e ex-
plica que não quer fi car “dependente” 
do plano de pormenor a elaborar pela 
Câmara de Tavira. O que pretende, 
acrescenta, é o certifi cado de compati-
bilidade que, no seu entender, o secre-
tário de Estado José Augusto de Carva-
lho “teria bases para fornecer”. 

Só que o PDM estava prestes a ser 
aprovado e Matalonga resolveu pedir 
ao cunhado “uma ajudinha urgente” 
no sentido de conseguir, antes disso, 
o almejado certifi cado.

Foi esta carta que Francisco Soares, 
também velho amigo do ministro João 
Cravinho, de quem dependia José Au-
gusto de Carvalho, optou por entregar 
a Vera Jardim. Dando seguimento ao 
pedido, este encaminhou-a para o se-
cretário de Estado com um cartão em 
que escreveu: “Meu caro amigo, com 
um abraço do José Vera Jardim – mi-
nistro da Justiça –, pergunto se não se 
poderá (obviamente dentro da lei e da 
política do ministério) despachar este 
assunto ao impetrante.”

O cartão e a carta fi caram arquiva-
dos no processo da Mantal. O secretá-
rio de Estado nada despachou sobre 
eles, nem se sabe se disse alguma coisa 
a Vera Jardim. Uma ou duas semanas 
depois, em resposta ao pedido de pa-
recer sobre uma “eventual solução de 
compatibilidade” feito anteriormen-
te por José Augusto de Carvalho, o 
director-geral do Ordenamento do 
Território subscreveu, porém, mais 
um documento em que confi rma a in-
compatibilidade da localização do ho-
tel com o Protal. A única solução, lê-se 
no texto, era a mesma que a CCRA e a 
câmara já tinham apontado: o recurso 

a um plano de pormenor a elaborar 
após a entrada em vigor do PDM. Pe-
rante a veemência deste novo parecer, 
o secretário de Estado limitou-se a des-
pachar: “Concordo. Comunique-se ao 
requerente.”

Nos dois anos seguintes, todavia, 
ainda fez o que estava ao seu alcance. 
Tal como sucedeu com outros empre-
endimentos, encomendou um parecer 
externo sobre a possibilidade de vir 
a revogar o despacho de incompati-
bilidade relativo à Mantal. O jurista 
consultado, Lucas Amado, não teve 
dúvidas: “Não vislumbramos qualquer 
motivo que justifi que a reapreciação 
deste processo” – concluiu, num do-
cumento de Maio de 1998 e que ia no 
mesmo sentido de um outro já solicita-
do e emitido em Dezembro de 1996.

Condenado, pela fi rmeza da CCRA 
e da DGOT, a recorrer ao PDM e a um 
plano de pormenor para poder cons-
truir o hotel, José Matalonga e o sócio 
acabaram por desistir do projecto. O 
Pleno do STA veio depois, já no fi nal 
de 2002, a revogar a declaração de 
incompatibilidade devido a um mero 
vício de forma, mas já não serviu de 
nada. Até porque o Governo de Durão 
Barroso se preparava para a substituir 
por outra que mantinha a incompati-
bilidade e resolvia o problema formal 
que originara a revogação.

No fi m de tudo, o empenho de Vera 
Jardim acabou por não ter qualquer 
consequência prática. Mas, ao contrá-
rio do que se poderia pensar, a ques-
tão política e jurídica subjacente ao 
caso não lhe era alheia. Não só porque 
era ministro da Justiça e reputado ad-
vogado de negócios, nomeadamente 
imobiliários, mas também porque 
estava ligado a empresas que se de-
batiam com o mesmo problema, Vera 
Jardim conhecia de perto a controver-
sa questão das incompatibilidades, de 
projectos aprovados, com os planos 
de ordenamento. Ao todo, em 1994 
e 1995, o Governo anterior emitira 
quase uma centena de declarações 
de incompatibilidade (quase todas 
no Algarve), muitas delas referentes 
a projectos turísticos. Entre estes, en-
contravam-se pelo menos três relacio-
nados com Vera Jardim. Um deles era 
o empreendimento que a sociedade 
Santa Mónica pretendia construir no 
litoral de Grândola e cuja declaração 
de incompatibilidade foi objecto de 
uma longa batalha judicial (perdida 
pela empresa). Jardim era o presi-
dente da assembleia geral da Santa 
Mónica, lugar que também ocupava 
na Aquamarina, uma sociedade que 
tinha um problema semelhante com 
um grande projecto em construção 
em Albufeira. 

O terceiro caso era o da Planitur, 
pertencente ao grupo de João Bernar-
dino Gomes, do qual o deputado era 
sócio em três outras imobiliárias, que 
viu também declarada a incompatibi-
lidade do luxuoso complexo turístico 
que pretendia erguer (e veio a erguer) 
em Santa Eulália, Albufeira. 

Passados quinze anos sobre a polé-
mica das incompatibilidades e pondo 
de parte os projectos de que os pró-
prios promotores se desinteressaram, 
quase todos os outros foram viabili-
zados, como o da Planitur, median-
te a introdução de acertos e algumas 
reduções de volumetria. 

c
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que só “com grandes cunhas” se arranja 
 nos tribunais. Ou não

encontrados os envelopes.
O tribunal não teve dúvidas de 

que “o arguido agiu [...] ciente de 
que, ao solicitar as quantias em 
dinheiro para omitir a prática de 
actos compreendidos nas suas 
funções de agente de autoridade, 
mercadejava com o seu cargo”. Foi 
condenado a dois anos e quatro 
meses de prisão, pena suspensa, por 
corrupção para acto ilícito.

A funcionária da PGR 
que agilizava decisões

Ana (nome fictício), funcionária da 
Procuradoria-Geral da República, 
fazia valer “os seus conhecimentos 
profissionais, decorrentes do 
seu exercício de funções na PGR, 
com a consequente facilidade em 
proporcionar contactos e agilizar 
decisões, mesmo em sede de 
processos pendentes nos tribunais”. 
É o que está escrito num acórdão 
do Supremo Tribunal de Justiça de 
Maio de 2010, que a condena por 
vários crimes.

Os dois ministros 
que se demitiram

A lei dizia que podiam beneficiar 
de um regime especial de acesso 
ao ensino superior os filhos de 
diplomatas que acabassem o 
secundário no estrangeiro. Ora 
a filha do ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Martins da Cruz, tinha 

de facto vivido no estrangeiro, mas 
concluído o 12.º ano em Lisboa. 
Ainda assim, fez um requerimento à 
Direcção-Geral do Ensino Superior 
pedindo para ser abrangida. O 
director-geral analisou o caso. 
E entendeu que a jovem só veio 
para Portugal quando o seu pai 
foi chamado para exercer funções 
govemativas. Ou seja, se o pai não 
tivesse aceite o cargo ministerial, a 
filha teria terminado o secundário 
em Espanha. E candidatava-se 
com regras especiais. O ministro 
do Ensino Superior, Pedro Lynce, 
concordou com a análise. Que se 
aplicasse o regime para filhos de 
diplomatas, determinou.

Mas o caso foi noticiado pela SIC, 
corria o ano de 2003. E foi noticiado 
como um caso de “cunha”. Lynce 
demitiu-se. O ministro dos Negócios 
Estrangeiros também acabaria 
por fazer o mesmo, alegado razões 
familiares.

Quem “não ajuda os 
amigos”, não recebe

Júlio Santos, ex-presidente da 
Câmara de Celorico da Beira, está 
desde 10 de Março a cumprir pena 
depois de ter sido condenado 
a seis anos e seis meses por 
corrupção para acto ilícito e 
branqueamento de capitais. A 
sentença foi confirmada em Abril 
do ano passado pelo Supremo 
Tribunal e Justiça, sete anos depois 
de o autarca ter sido constituído 
arguido. 

Advogado, presidente de uma 
fundação local, foi presidente da 
câmara durante dois mandatos, 
pelo PS. Em Janeiro de 2002, iniciou 
um terceiro, pelo Movimento da 
Terra. O acórdão do Supremo revê 
o caso: explica que, desde que 
assumiu a presidência, o autarca 
desenvolveu “uma postura de 
promíscuo relacionamento com os 
empreiteiros – candidatos a obras 
postas a concurso pela câmara 
municipal –, sendo frequente 
solicitar-lhes dinheiro a pretexto 
de contributos para festas locais, 
para manifestações desportivas ou, 
ainda, para seu gozo e uso pessoal”. 

O episódio sobre o qual mais 
páginas são dedicadas no acórdão 
envolve uma empresa que ganhou 
um concurso para obras na rede de 
saneamento. Já depois de as obras 
começarem, o autarca foi ter com o 
representante da firma, dizendo-lhe 
que aquela “estava a ganhar muito 
dinheiro” e que “tinha de ajudar os 
amigos, com 50.000 contos...”.

De acordo com o que estava 
estabelecido, o pagamento da obra 
deveria ser feito pela câmara à 
medida que os trabalhos iam sendo 
executados. Contudo, quando o 
representante da empresa pedia 
ao presidente da câmara as verbas 
devidas, este respondia que, como 
o empresário “não ajudava os 
amigos, não tinha dinheiro para 
pagar”. A empresa percebeu a 
mensagem. E, quando pretendia 
receber pela obra, pagava qualquer 
coisa ao presidente. “Ajudava os 
amigos.”

O representante da firma chegou 
a ser constituído arguido na 
fase de inquérito, mas colaborou 
com as autoridades e o processo 
foi suspenso, separado deste, e 
posteriormente arquivado. Escutas 
telefónicas foram usadas neste 
caso, como em tantos outros 
idênticos. A.S.
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“Dizer ‘não tolero 
um cartãozinho’, 
é mais efi caz que 
uma investigação 
criminal”
Cinco políticos, uma procuradora, um investigador, um 
juiz. Todos aceitaram debater as cunhas. Mas houve 
quem preferisse não falar de casos reais

a O que é, afi nal, uma cunha? E é 
sempre condenável? Ou em certas 
circunstâncias pode aceitar-se o “jeiti-
nho”, o “puxar os cordelinhos”? Estas 
são as perguntas para as quais não há 
respostas consensuais num país onde 
“as pessoas não têm consciência de 
que a grande criminalidade econó-
mica tem por base, frequentemen-
te, aquilo a que chamamos ‘cunha’ 
e de que o tráfi co de infl uências são 
as grandes cunhas a funcionar”, nas 
palavras do deputado Fernando Ne-
grão, ex-director nacional da Polícia 
Judiciária (PJ). 

O PÚBLICO seleccionou oito ca-
sos reais. Em todos, o “princípio da 
cunha” está, de uma forma ou de ou-
tra, presente, na opinião de alguns 
dos entrevistados, como o juiz José 
Mouraz Lopes, perito do Grupo de 
Estados contra a Corrupção do Con-
selho da Europa (Greco), e Luís de 
Sousa, presidente da Transparên-
cia e Integridade Associação Cívica 
(TIAC).

É certo que muitas das histórias 
que o leitor encontra nestas páginas 
descrevem comportamentos “que 
vão muito para além da cunha”. E 
confi guram crimes. Ao passo que 
noutras não há sinal de ilegalidade. 

Há, contudo, quem, como a pro-
curadora Maria José Morgado, faça 
questão de sublinhar que “a moral 
e o direito são coisas diferentes”. O 
problema, diz, é termos uma cultura 
que tende a só considerar imoral o 
que é ilegal, o que “redunda numa 
renúncia à intransigência ética”. Por-
tugal, diz, “é uma cunha à beira-mar 
plantada”.

O exercício foi este: pedimos aos 
deputados António Filipe (PCP), Fer-
nando Negrão (PSD), Catarina Mar-
tins (BE) e Teresa Anjinho (CDS-PP) 
e à eurodeputada Ana Gomes (PS) 
que lessem uma síntese previamen-
te preparada de oito casos. Pedimos 
o mesmo a um juiz, José Mouraz Lo-
pes, a Maria José Morgado, directora 
do Departamento de Investigação e 
Acção Penal (DIAP) de Lisboa, e ao in-
vestigador Luís de Sousa, presidente 
da TIAC, ponto de contacto nacional 
da Transparency International. 

Os nomes dos protagonistas das 
histórias foram retirados antes de 
serem enviadas ao painel de comen-
tadores. O que propusemos foi que 
se analisasse os actos. Independente-
mente de quem os cometeu. 

A maioria das histórias compiladas 
resulta de uma pesquisa dos acórdãos 
de tribunais superiores disponíveis 
na Biblioteca Digital da Justiça. Há 
ainda duas com características dife-
rentes: uma amplamente noticiada 
há uns anos, que acabou com dois 
ministros a pedirem demissão; e ou-
tra que resulta de uma investigação 
levada a cabo pelo PÚBLICO. E que 
é divulgada, pela primeira vez, nesta 
edição. Comece-se por esta última.

“Meu caro amigo...”
Há um empresário que quer construir 
um hotel, mas não consegue por cau-
sa de uma decisão governamental. 
Inconformado, vai para tribunal. En-
tretanto, o Governo muda. E o em-

presário tenta tratar da situação junto 
do novo Governo. Primeiro, recorre 
ao secretário de Estado do ministério 
que pode, eventualmente, passar-lhe 
a declaração de que ele precisa. E ex-
plica-lhe que a decisão do executivo 
anterior se baseava num erro. Con-
tudo, apesar de várias diligências, o 
assunto não parece resolver-se. E o 
empresário recorre ao cunhado. Al-
guém com contactos no Governo. 

Escreve-lhe então uma carta onde 
pede um “ajudinha urgente”, carta 
que, por sua vez, o cunhado faz che-
gar a um ministro que, por sua vez, a 
reencaminha ao secretário de Estado 
de um outro ministério – na verdade, 
o mesmo secretário de Estado que 
já tinha tratado do caso. “E já aqui 
temos quatro pessoas envolvidas. O 
cunhado faz um tráfi co de infl uên-
cias. É um tráfi co que não cai na de-
fi nição penal, mas, no fundo, é isso 
que ele está a trafi car: infl uências. Vai 
puxar um cordelinho”, começa por 
dizer Luís de Sousa.

Num cartão que acompanha a dita 
carta, o ministro pede o seguinte ao 
secretário de Estado: “Meu caro ami-
go, com um abraço (...) pergunta-se 
se não se poderá (obviamente dentro 
da lei e da política do ministério) des-
pachar este assunto ao impetrante.” 
A história está contada com mais de-
talhes nestas páginas. 

“Nesta situação, estamos no bor-
derline. É claramente uma questão 
de falta de ética, mas não sei se esta-
ríamos no domínio do criminal”, afi r-
ma o juiz de Direito Mouraz Lopes, 
que, devido ao seu estatuto profi s-
sional, não quer comentar processos 
judiciais, mas acaba por aceitar dar 
opinião sobre as histórias que não te-
nham passado pelos tribunais e, co-
mo se disse, cujos protagonistas des-
conhece quem sejam. Como esta.

“O ministro utiliza um cartão para 
fazer andar mais depressa determi-
nado tipo de burocracia. Está clara-
mente a utilizar o seu poder de uma 
forma que é errada. O poder dele é 
governar bem o país em função do 
bem comum. Ora, neste caso concre-
to, ele não está a governar em função 
do bem comum. Também não estará 
a ganhar dinheiro com aquilo, mas 
está a distorcer as regras. Isto não é 
crime. Mas é incorrecto, porque põe 
em causa os outros. Os outros que 
não tiveram acesso à possibilidade 
de ter o cartãozinho...”

Como arrasar 
a concorrência?
Catarina Martins, do BE, diz não ter 
muitos dados para avaliar o compor-
tamento deste governante. “Com esta 
informação apenas, é difícil...”

Contudo, identifi ca na narrativa 
um sintoma de que algo vai mal: “O 
que acontece aqui é que não há a mí-
nima confi ança dos cidadãos em que 
a administração seja capaz de ver que 
há um erro e reapreciar o processo. 
E, para resolver o impasse, tem que 
se recorrer ao contacto pessoal.” Esta 
pessoa, continua, também foi para 
tribunal, é certo. “Mas a Justiça é len-
ta. As pessoas sentem-se impotentes 
e tentam resolver as coisas com com-
portamentos que, por muito que se-
jam habituais, não são saudáveis.” 

Andreia Sanches
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uma coisa que vai desde o acto mais 
benigno às formas mais malignas”, 
começa por dizer. 

Sobre o caso do cartão, vai direc-
to ao assunto: “Facto: esta cunha foi 
metida e esta cunha teve seguimento. 
Os termos são muito importantes: o 
empresário pede uma ‘ajudinha ur-
gente’. É a linguagem do favor, do jei-
tinho. Outro facto: não há nenhum 
indício aqui de que tenha havido 
contrapartidas, seja de que nature-
za for. Para além de que tudo fi cou na 
mesma. A cunha não teve resultado. 
A intervenção do ministro e do secre-
tário de Estado foi inócua. O ministro 
agiu bem? Se estava convencido da 
bondade da exposição que lhe foi fei-
ta e se não teve vantagem nenhuma, 
podia fazê-lo.”

O que é que torna a história um 
pouco mais complicada, na sua opi-
nião? “Se o ministro sabia que havia 
uma acção no tribunal para resolver 
aquela situação então, o que tinha 
que dizer ao... como é que ele lhe 
chama? ‘Impetrante’... (sorrisos) 
Tinha que dizer ao impetrante que 
tinha que aguardar pela decisão do 
tribunal.” 

Resumindo: na sua opinião, “hou-
ve um excesso quando se dirigiu ao 
secretário de Estado”. 

Uma ideia que não é partilhada pe-

la deputada Catarina Martins, para 
quem o facto de um processo estar 
em tribunal em nada obriga a admi-
nistração a não procurar resolver um 
eventual erro. O problema, nesta his-
tória, não está aí, diz. Mas no facto 
de um titular de um cargo político, 
“que tem responsabilidades muito 
especiais no funcionamento trans-
parente da administração”, parecer 
ser permeável a uma cunha. 

Cumplicidades e favores
“Um membro de um Governo de-
ve ter uma atitude particularmente 
defensiva”, diz ainda Negrão. E os 
intervenientes nestes casos saberão 
disso: “Quando o ministro pede que 
se trate ‘dentro da lei e da política do 
ministério’ é o complexo moral, é a 
auto-sanção, o peso na consciência. 
O ministro sabe que está a pedir um 
favor”, afi rma Luís de Sousa. 

Negrão sublinha ainda o factor 
“relação hierárquica” – “Uma carta 
de um ministro tem sempre um peso 
diferente. Por que é que este ministro 
não mandou a carta para o ministro 
homólogo? Fica sempre bem o secre-
tário de Estado chegar a casa, ao pé 
da mulher e dos fi lhos, e dizer ‘hoje, 
o ministro tal mandou-me uma carta’. 
Estas coisas não são vantagens, nem 

Nada que não seja apontado tam-
bém pelo juiz Mouraz Lopes em re-
lação às diferentes histórias que se 
contam nestas páginas. “Há, em re-
gra, uma linha que atravessa todos os 
casos: a complexidade do processo 
decisório e a burocracia dos proce-
dimentos. Daí que seja importante, 
por um lado, desburocratizar e, por 
outro lado, quando isso não for de 
todo possível, criar mecanismos de 
vigilância reforçada.” 

É que, como diz Luís de Sousa, 
num Estado que se apresenta como 
“um labirinto de serviços, processos 
e regras”, onde os cidadãos se per-
dem em burocracia e “formulários 
ilegíveis”, onde a Justiça é lenta, a 
cunha sente-se em casa. 

Esta constatação não invalida, no 
entanto, que o comportamento dos 
protagonistas deste caso seja repro-
vável, segundo vários elementos do 
painel. Mas porquê, afi nal? Por que 
razão não deve um ministro aceitar 
ajudar um cidadão afl ito que não con-
segue montar negócio? 

Mouraz Lopes dá um exemplo prá-
tico: “A senhora tem uma empresa A 
que vende bananas e eu tenho uma 
empresa B, que também vende ba-
nanas. O cartãozinho do ministro 
vai fazer com que o meu problema 
seja resolvido mais depressa. A sua 
empresa vai à falência porque não 
consegue vender e eu passo por ci-
ma... O que está aqui em causa não é 
um benefício que um ministro possa 
ter tido, é uma questão de mercado e 
de transparência. Isto distorce e põe 
em causa a economia privada. Não 
estamos sequer a falar da economia 
pública.” 

É, de resto, por causa desta per-
versidade que a corrupção no sector 
privado está a merecer tanta atenção 
em países como a Suíça, diz.

A linguagem do jeitinho
“Onde é que está o procedimento ofi -
cial que diz: ‘Eu, às segundas-feiras, 
recebo queixas’? E [o ministro] vai 
tentar tratá-las e saber para todas 
onde é que está o bloqueio? Não”, 
diz Luís de Sousa. “Segundo abuso de 
funções: o caso já estava a ser tratado 
no tribunal; há aqui uma sobreposi-
ção de acções. Se já há outra entidade 
competente a tratar do assunto, não 
toca ao ministro fazer mais nenhuma 
diligência, é interferir no contexto.”

Há anos que este investigador do 
Instituto de Ciências Sociais, em Lis-
boa, estuda o fenómeno da corrup-
ção. E, apesar de não conhecer todos 
os detalhes do caso, tem uma certe-
za: “O ministro nunca devia ter re-
cebido a carta. Podiam lá chegar-lhe 
com uma carta. Mas ele rejeitava. E o 
secretário de Estado a mesma histó-
ria. Rejeitavam a cadeia de favores”, 
tanto mais, sublinha, quando o se-
cretário de Estado tinha na sua mão 
pareceres que diziam que “aquilo era 
um assunto para a comissão”.

Sentado no seu gabinete na As-
sembleia da República, Fernando 
Negrão, que também já foi ministro 
(Segurança Social), sorri. Analisa os 
casos sem nomes apresentados pelo 
PÚBLICO. “O acto de corrupção mais 
transversal na sociedade portugue-
sa é a chamada ‘cunha’ e a cunha é 

Eu faço um favor 
a um amigo, não 
espero que ele me 
retribua agora, 
mas daqui a 20 
anos haverá um: 
‘Lembra-se?’ E um: 
‘Lembro-me!’
Luís de Sousa

As pessoas dirigem 
a censura à cunha 
conseguida pelos 
outros, nunca à 
que cada um possa 
conseguir para si 
Maria José Morgado

O empresário pede 
uma ‘ajudinha 
urgente’. É a 
linguagem do favor, 
do jeitinho
Fernando Negrão
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Há uma certa 
complacência 
relativamente a 
determinados 
comportamentos, 
a sensação de que 
nada se consegue 
sem uma cunha 
António Filipe

Se o exemplo não 
vem de cima, isso é 
um convite para as 
pessoas se safarem 
de qualquer 
maneira
Ana Gomes

patrimoniais, nem não patrimoniais, 
nem de nada, mas são vantagens para 
o ego. Este lado psicológico tem uma 
força enorme quando falamos de pe-
didos, de cunhas, de favores...”

“A cunha tem muito a ver com a 
motivação de quem a aceita”, diz, por 
seu lado, Ana Gomes. 

“A pessoa aceita a cunha para fazer 
uma coisa que pensa que é legal, le-
gítima? Ou para corrigir um acto da 
administração? Ou aceita por dinhei-
ro, ou para fazer um favor pelo qual 
será mais tarde recompensado? Não 
sei qual foi a motivação do ministro.” 
Mas, “se sabia que havia razões de 
fundo para a administração ter chum-
bado, é condenável a sua acção”. 

O ministro desta história está a ten-
tar mover infl uências? “Eu acho que 
pode estar”, admite António Filipe. 
“Há uma atitude que não é correc-
ta. Não tenho elementos para dizer 
que é um crime. Mas acho que era 
investigável.” 

Ana Gomes partilha da mesma 
ideia. Luís de Sousa é mais cautelo-
so: “Se eu, futuramente, descobrisse 
que o ministro, o secretário de Estado 
ou alguém da família tinha recebido, 
nem que fosse dez anos depois, al-
go deste empresário, desenterrava 
o processo e dizia: é tráfi co de infl u-
ências.” Para já, não.

Há cunhas e cunhas?
Com alguma ironia, Luís de Sousa 
desmonta o raciocínio que acredita 
estar presente em muitas trocas: “Eu 
faço um favor a um amigo, não espero 
que ele me retribua agora, mas fi ca 
montado um sistema de reciproci-

dade e daqui a 20 anos haverá um: 
‘Lembra-se?’ E um: ‘Lembro-me!’” 

Talvez por isso, Mouraz Lopes diga 
que “não há cunhas inócuas ou acei-
táveis”. Um exagero?

Ana Gomes recusa meter tudo no 
mesmo saco. Há cunhas e cunhas. E 
não só há cunhas perfeitamente le-
gais, como legítimas, defende. Exem-
plos concretos: se quer contratar al-
guém para o seu gabinete, é natural, 
diz, que tenha em conta as recomen-
dações e sugestões de pessoas que 
merecem a sua confi ança. 

Teresa Anjinho, deputada do CDS/
PP, membro da comissão parlamen-
tar de Direitos, Liberdades e Garan-
tias, recusou comentar qualquer caso 
concreto, mesmo sem conhecer os 
nomes das pessoas envolvidas, mas 
segue o mesmo raciocínio: “A ‘cunha’ 
é, do ponto de vista lexical, um pe-
dido realizado por alguém a favor 
de outra pessoa. Trata-se assim de 
um conceito não jurídico que, desde 
longa data, tem sido amplamente em-
pregue para se referir a um conjun-
to muito vasto de situações, algumas 
com enquadramento legal e outras 
sem enquadramento legal. Por exem-
plo, a vulgarmente apelidada ‘cunha’ 
para arranjar emprego pode tratar-se 
de uma mera recomendação, e até 
de pessoa idónea para as funções 
em causa, e não é comparável com a 
‘cunha’ para obter uma decisão favo-
rável num qualquer procedimento ou 
processo de carácter público.”

Por isso, à pergunta “há cunhas 
aceitáveis?” – responde: “Depende do 
tipo de pedido que se está a falar.”

Por exemplo, se um funcionário da 
Direcção-Geral de Viação recebe di-

nheiro para passar uma aluna no exa-
me de condução, isso é “a corrupção 
nos níveis mais baixos, a corrupção 
que é quase inerente a uma socieda-
de como a nossa, que não combate 
efectivamente a corrupção”, conti-
nua Ana Gomes, a propósito de outro 
dos casos que o PÚBLICO pediu que 
analisasse. 

“O problema é que, se o exemplo 
não vem de cima, isso é um convite 
para as pessoas se safarem de qual-
quer maneira.” 

Será a convicção de que as pessoas 
têm que se “safar de qualquer manei-
ra” que ajudará a explicar por que 
razão há quem possa ter acreditado 
numa funcionária do Metropolitano 
de Lisboa que dizia que, naquela em-
presa, era impossível arranjar empre-
go “sem cunhas” e se oferecia para, 
a troco de dinheiro, dar uma ajuda 
– mais uma das histórias que o pai-
nel deveria comentar. “E é um caso 
odioso”, desabafa Ana Gomes. 

Há ainda o acórdão, muito recente, 
do Tribunal da Relação de Coimbra, 
que conta a história de um autarca 
condenado por tráfi co de infl uência 
(ver nestas páginas). “Isto já não é 
propriamente cunha, é tráfi co de in-
fl uências ao nível mais repugnante, 
que mete concelhias políticas e poder 
local e que, infelizmente, é muito co-
mum”, diz Ana Gomes.

E o que dizer do polícia que, com 
dois envelopes de notas apenas, 
estava disposto a fechar os olhos a 
uma irregularidade numa obra? “Não 
é cunha, é mais grave, é corrupção 
pura e simples”, insiste Ana Gomes. 
“É uma cunha agravadíssima... Bem, 
não. É um caso de corrupção mesmo. 

Se é crime, o país tem quadro 
legal para puni-lo. É a convicção 
do juiz Mouraz Lopes: “O sistema 
normativo quanto aos crimes de 
corrupção e tráfico de influências, 
tanto no sector público como 
no privado, corresponde, em 
regra, ao que existe na maior 
parte dos países com a nossa 
cultura, respeita as convenções 
internacionais e parece-me 
suficiente.” 

Como se explica então que 
poucos casos cheguem aos 
tribunais? Os números fornecidos 
pelo Ministério da Justiça (MJ) 
são apenas um indicador, com 
limitações, mas mostram que 
desde 2000, em resultado de 
processos que chegaram ao fim, 
em tribunais de 1.ª instância, 
terá havido no máximo duas 
condenações por ano pelo 
crime de tráfico de influências. 
Na verdade, as estatísticas 
mostram zero condenações, mas 
admite-se que, sempre que se 
tenham registado menos de três 
processos por ano, estes não 
tenham sido contabilizados ao 
abrigo do “segredo estatístico”. 
Quanto ao processo do momento, 
o mediático julgamento do caso 
Face Oculta – onde o ex-ministro 

Armando Vara, o advogado Paulo 
Penedos, o empresário de sucatas 
Manuel Godinho e o gestor Lopes 
Barreira são arguidos e onde não 
faltam referências a “tráfico de 
influências”, “cunhas” e troca de 
informação priviligiada – esse, não 
está ainda contemplado nestas 
estatísticas.

“Poucas denúncias dos 
cidadãos” é uma das hipóteses 
avançadas pela deputada do CDS- 
PP, Teresa Anjinho, para que não 
haja tantos casos assim a correr na 

Justiça. 
A “má formação dos juízes”, que 

os faz ser demasiado cautelosos 
na interpretação das leis e resulta 
“num agachamento do Direito 
face a outros poderes” é referida 
pelo investigador do Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade 
de Lisboa, Luís de Sousa. “A falta 
de vontade política para combater 
a corrupção” é denunciada pela 
eurodeputada Ana Gomes, do PS. A 
“enorme dificuldade em investigar 
um crime onde as duas partes são 

interessadas” é apontada pelo 
deputado comunista António 
Filipe. Já a falta de meios humanos, 
nomeadamente na Inspecção-
Geral da Administração Local e 
na PJ, foi um dos pontos referidos 
por um grupo de trabalho, com 
elementos de vários ministérios, 
que avaliou as medidas 
anticorrupção adoptadas em 2010. 

Maria José Morgado, directora 
do Departamento de Investigação 
e Acção Penal, lembra que estas 
condutas envolvem normalmente 

“negócios aparentemente lícitos”, 
com suporte “em pessoas muito 
respeitáveis”. Por isso é, muitas 
vezes, tão difícil detectá-los. 

António Filipe, Catarina 
Martins e Fernando Negrão 
estão de acordo num ponto: falta 
pelo menos uma peça no puzzle 
legislativo que poderia apertar 
a malha. A saber: a criação do 
crime de enriquecimento ilícito. 
O tema é polémico e há um grupo 
a trabalhar no Parlamento nos 
três projectos já apresentados 
(do PSD e CDS, do PCP e o do BE). 
Na prática, o que se pretende é 
que titulares de cargos públicos 
(ou qualquer cidadão) passem a 
ter que explicar a origem do seu 
património. Exemplifica António 
Filipe: “Se eu amanhã comprar um 
Ferrari, declaro-o, mas não tenho 
que explicar a ninguém onde 
arranjei dinheiro para o comprar, 
sendo que o meu vencimento não 
permite que o compre... É isto que 
deve mudar.” 

Mouraz Lopes deixa ainda outra 
sugestão: que se passe a falar de 
cunhas nas escolas, nas salas 
de aula. “Tal como ensinamos as 
crianças a não cuspir na sopa, 
devemos promover uma cultura 
contra a ‘cunha’.” A.S.

Quando “pessoas muito respeitáveis” fazem negócios “aparentemente lícitos”
Poucas denúncias, falta de investigadores e “má formação dos juízes” ajudam a explicar escassos processos

Fonte: Ministério da Justiça

PeculatoCorrupção

Tráfico de influência, corrupção e peculato nos tribunais de 1.ª instância

0

50

100

150

200

250

2000 2001 2002 2003 2004 20062005 2007 2008 20102009 2000 2001 2002 2003 2004 20062005 2007 2008 20102009

Notas a) Dados referem-se apenas a processos findos nos tribunais de 1.ª instância; b) Tráfico de influências - O Ministério da Justiça não divulga 
dados por uma de duas razões: ou não houve de todo registos nesse ano, ou o número de processos, arguidos e condenados foi de apenas 1 ou 2, 
ficando assim ao abrigo do segredo estatístico, sendo que a tutela não as distingue

N.º de processos Condenados

66

164

70

137

79
98

Arguidos

Página 209



  Tiragem: 47306

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 29,40 x 33,11 cm²

  Corte: 8 de 9ID: 38791239 27-11-2011

O cartão do 
ministro vai fazer 
com que o meu 
problema seja 
resolvido. E a sua 
empresa vai à 
falência 
Mouraz Lopes

A cunha  para 
arranjar emprego 
não é comparável 
com a cunha para 
obter uma decisão 
favorável num 
processo público
Teresa Anjinho

Não há confiança 
dos cidadãos na 
administração
Catarina Martins

É mais do que uma cunha”, acrescen-
ta António Filipe, ele próprio jurista 
e membro da comissão de Direitos, 
Liberdades e Garantias. Debate ingló-
rio, este dos limites da cunha? 

A verdade é que cada pessoa aca-
ba por ter a sua própria defi nição. 
Para Mouraz Lopes, por exemplo, a 
questão é esta: a cunha é um “con-
ceito sociológico”, visa o “empenho” 
de alguém para “facilitar” qualquer 
coisa, através de vários meios, ilíci-
tos ou não. “O princípio é o mesmo 
se eu for ali ter com um funcionário 
público e lhe der cinco euros para ele 
me facilitar qualquer coisa.”

Crimes e castigos
O que diz a lei? Ponto n.º1: a cunha 
não está tipifi cada como crime em 
parte alguma. Ponto n.º 2: pode estar 
na origem de crimes. 

Maria José Morgado considerou 
que os casos apresentados pelo PÚ-
BLICO são de “discussão pública mui-
to difícil”. E optou por não comentar 
nenhum deles em particular. Mas, na 
sua resposta, enviada por email, co-
meça por esclarecer o seguinte: “No 
essencial, o crime acontece sempre 
que for possível fazer prova de que: 
alguém vendeu o seu poder de deci-
são num organismo público ou num 
cargo político, através da prática (ou 
da promessa da prática) de determi-
nada decisão, em troca do pagamen-
to, pelo particular, de vantagens pa-
trimoniais indevidas; e alguém pa-
gou ou comprou esse poder público 
ou político de decisão (ou promessa 
de…). O mercadejar com o cargo é 
o crime nuclear e sempre o mais di-
fícil de provar, sendo o mais grave 
– vulgo corrupção passiva ou activa, 
consoante é autor da aceitação de su-
bornos ou autor do pagamento dos 
mesmos.”

Há ainda uma outra variante: o trá-
fi co de infl uências. Este crime nasceu 
com a revisão do Código Penal em 
1995 e tem sofrido alterações. “Aqui, 
a mercadoria trafi cada é o poder de 
infl uência junto de alguém com a 
fi nalidade de obter uma decisão fa-
vorável”, diz Morgado. Trafi cantes 
de infl uências, existem em todas as 
áreas, “bem como os compradores 
de infl uência”. 

Outro crime que a procuradora in-
troduz nesta discussão é o de “recebi-
mento indevido de vantagem”. É um 
crime novo, criado em 2010. E que a 
directora do DIAP de Lisboa explica 
assim: “O funcionário público, o ele-
mento da administração pública, do 
sector empresarial do Estado, políti-
co, etc., comete o crime pela aceita-
ção de vantagens por causa do cargo 
que exerce, sem exigência de nenhu-
ma contrapartida concreta.” 

Para que este crime se concretize, 
basta que haja uma prenda que se 
considere que é “exagerada e ade-
quada a originar permeabilidade do 
decisor público”, podendo “retirar-
lhe a liberdade de decisão no futuro”. 
Morgado exemplifi ca: “Como inde-
ferir um pedido de licenciamento a 
quem me ofereceu em tempos um 
Mercedes, por hipótese?”

Quem são as grandes vítimas de to-
dos estes crimes? Os contribuintes. 

São crimes que encarecem os servi-
ços públicos, desgovernam a admi-
nistração do dinheiro público, criam 
instabilidade política e económica, 
diz a procuradora. 

Mais: “As empresas que pagam 
‘luvas’ são forçadas a aumentar o 
preço dos serviços que prestam ao 
Estado.”

Complacência 
com a cunha
As cunhas não são, contudo, neces-
sariamente “puníveis penalmente” 
– sendo que, “na prática, também po-
dem fi car de fora por falta de provas 
e não por falta de relevância penal ou 
de existência real”. Tudo depende da 
história, lembra Morgado. 

Certo é que se nem todas as cunhas 
correm bem para quem as mete ou 
é permeável às mesmas, as sanções 
que podem implicar podem ser de 
outra ordem que não a das conde-
nações em tribunal: uma cunha pode 
confi gurar, por exemplo, “um ilícito 
disciplinar”, explica António Filipe, 
remetendo para os direitos e obri-
gações previstos no estatuto do fun-
cionário público. “Ou pode, simples-
mente, ser eticamente condenável” 
– e algo que é eticamente condenável, 
quando envolve detentores de cargos 
políticos, sujeita-se a ser sancionado 
politicamente. 

Foi o que aconteceu, por exemplo, 
quando, há uns anos, um ministro 
aceitou que a fi lha de um outro mi-
nistro concorresse ao ensino superior 
ao abrigo de um regime especial ao 
qual não tinha direito. Como se lem-
bra nestas páginas, os dois ministros 
acabaram por demitir-se.

“Nesse caso, não houve um ilícito, 
mas houve uma demissão porque era 
inaceitável à luz da ética republica-
na”, diz o juiz perito do Greco. Um 
desfecho justo, na opinião de Negrão, 
enquanto Catarina Martins vai lem-
brando que, se os ministros fossem 
simples funcionários públicos, pode-
riam não ter escapado a um processo 
disciplinar.

Já Mouraz Lopes defende que nem 
tudo se resolve com leis e regulamen-
tos. “Não será por falta de leis penais 
que não se apanham os criminosos. 
Questão diferente é a da efi cácia da 
investigação. É necessário, no entan-
to, caminhar no sentido de baixar o 
nível da tolerância a todos os com-
portamentos que, não sendo ainda 
crimes (ou difi cilmente sendo con-
siderados crimes), violam regras de 
comportamentos públicos e privados 
e abrem caminho a uma cultura de 
‘jeitinho’, de ‘facilitação’. Daí que a 
prevenção seja actualmente a nota 
de grande ênfase que importa acen-
tuar.” Como? Desde logo, reforçando 
a atenção em áreas “onde o ‘risco’ 
da cunha é mais evidente”, como no 
urbanismo.

E continua: “Recorda-se quando 
o dr. António Vitorino era ministro 
e se disse que não tinha pago a sisa? 
Aquilo não era crime nenhum, era, 
no máximo, uma contra-ordenação. 
Mas a sanção pública era tão grande, 
que se demitiu. Se, no caso da cor-
rupção, também houver esta pressão 
pública, se dissermos logo: ‘Eu não 
tolero que o ministro passe um car-

tãozinho, o senhor tem que se demi-
tir imediatamente’, isso é muito mais 
efi caz do que haver uma investigação 
criminal.” 

A generalidade das pessoas não 
acha que há um problema com um 
simples cartão assinado por um mi-
nistro? “Então isso é um problema 
nosso, que, se calhar, devíamos al-
terar.” 

A verdade é que todos os entre-
vistados falam com alguma mágoa 
da “condescendência da sociedade 
portuguesa” para com a cunha. “Há 
uma certa complacência cultural re-
lativamente a determinados compor-
tamentos que pode ser explicada de 
várias maneiras: a sensação de que 
neste país nada se consegue sem uma 
cunha; de que há uma grande impu-
nidade relativamente à corrupção... 
e a complacência nota-se até nalguns 
actos eleitorais”, diz António Filipe. 

Morgado acrescenta: “Normal-
mente, as pessoas dirigem a censu-
ra à cunha conseguida pelos outros 
e nunca àquela que cada um possa 
conseguir para si ou para a família 
– essa, é sempre considerada benig-
na... pelos benefi ciários! Esta cultura 
tem sido denunciada desde o Portu-
gal Contemporâneo, de Oliveira Mar-
tins.” Foi no século XIX. Nada de no-
vo, portanto.
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Tiago Pitta e Cunha: «É importantíssimo abrir as portas do mar à iniciativa privada» |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8470

 

Por Hugo Rodrigues 25 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Economia do Mar, Empresas, Mar, Universidade

 

 &nbsp

 

 Tiago Pitta e Cunha é um dos mais proeminentes especialistas portugueses em Economia do Mar e

consultor do Presidente da República para assuntos relacionados com o mar e ambiente. O Sul

Informação e a Rádio Universitária do Algarve RUA FM entrevistaram o economista português, no

âmbito do programa CRIA FM, uma nova parceria entre os dois órgãos de informação.

 

 O CRIA FM falou com Tiago Pitta e Cunha à margem do Encontro Mar Português, que decorreu na

semana passada na Universidade do Algarve. Ao longo dos dois dias que decorreu o evento,

aproveitámos para entrevistar conceituados especialistas em diversas áreas, conversas que vamos

transcrever aqui no nosso site nos próximos dias.

 

 A importância que a aposta do mar pode ter para Portugal, o que é necessário fazer para passar do

debate à ação e a comparação entre o nosso país e a Europa, no que a atividades desenvolvidas com

base no mar diz respeito, são assuntos abordados numa conversa que publicamos em duas partes.

 

 Hugo Rodrigues/Sul Informação e Pedro Duarte/RUA FM

 

 CRIA FM - O que é a Economia do Mar e que importância pode ter para Portugal?

 

 Tiago Pitta e Cunha -A Economia do Mar é uma noção nova de que se começa hoje em dia a falar,

está em voga. Até agora, o que tínhamos eram várias atividades marítimas que tinham como base de

exploração o mar: os portos, os transportes marítimos, a construção naval e, claro, a pesca. No fundo,

os usos imemoriais do mar.
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 Hoje em dia pensa-se um bocadinho para além disso. Pensa-se um pouco mais no potencial natural

que Portugal tem, como base para o desenvolvimento de uma série de atividades económicas que vão

além daquelas que eram as tradicionais. A Economia do Mar é uma espécie de noção agregadora do

conjunto de ações que têm valor comercial ou económico e que, de alguma forma, estão ligadas ao

mar.

 

 Com isso, alarga-se em muito o valor do Mar para o Produto interno Bruto (PIB) português. Porque,

infelizmente, neste momento esse valor é muito baixo. Em termos de atividades marítimas diretas,

aquelas tradicionais que eu referi chegam a pouco mais de 2 por cento do PIB. É muito pouco, mesmo

comparando com todos os outros países costeiros da Europa, em que a média da importância do mar

anda à volta dos 5 ou 6 por cento do PIB.

 

 Portanto, nas últimas décadas o mar aqui em Portugal tem sido mais importante do ponto de vista

ambiental, paisagístico e lúdico.

 

 C - É uma paisagem?

 

 TPC - Sim, é uma paisagem. Serve de inspiração intelectual à literatura portuguesa (risos), a artistas,

mas em termos de criar renda e emprego, nós estamos literalmente na cauda da Europa. Mais: somos

mesmo uma economia em vias de desenvolvimento! Então se compararmos setor a setor, há uma

diferença confrangedora entre Portugal e o resto da Europa que nos leva a pensar que há aqui alguma

coisa profundamente, não apenas errada, mas paradoxal.

 

 Se olharmos para um país como a Bélgica, que tem menos de cem quilómetros de costa e que tem

três vezes mais empregos ligados ao mar que Portugal e três vezes o valor gerado pela Economia do

Mar, nós compreendemos que há algo manifestamente errado.

 

 Se nós pensarmos, por exemplo, na questão da alimentação, que é fundamental, e que Portugal hoje

em dia importa três quartos do pescado que consome - somos dos maiores consumidores de pescado

e há aqui uma procura que não é elástica, pois as pessoas gostam realmente de peixe - e mesmo

assim a nossa aquacultura é das mais diminutas e micro da Europa, nós pensamos: o que é que

correu mal? Não há empreendedorismo, ou há empreendedorismo, mas os custos de contextos,

traduzidos pela burocracia, pela complicação, pela proliferação de reguladores, pelos processos

administrativos - no fundo, tudo o que é concessão do domínio público marítimo, porque, no mar, o

senhorio é sempre o Estado - asfixiam-no? Bom, eu acho que é um pouco de ambos.

 

 Eu acho que não há empreendedorismo, porque também não há capital, não há investimento. Eu

costumo dizer que o problema do mar em relação aos outros setores é que, olhando apenas para as

energias renováveis, em Portugal nos últimos anos, houve uma atenção muito grande dos decisores

políticos e económicos em relação a esta área. Com o mar aconteceu o contrário. Nos últimos 15 anos
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foi, basicamente, esquecido. Portanto, a base de partida é muito difícil. A Economia do mar tem um

grande potencial, que é aquele de um país que tem a nossa condição geográfica. Mas esse potencial

não significa oportunidades concretas. Entre ambos, há um mundo de trabalho.

 

 C - Esteve aqui na Universidade do Algarve há cerca de um mês e disse que se debate muito e há

pouca ação. O que é preciso fazer para dar um pontapé de saída a um verdadeiro cluster do mar?

 

 TPC - Os países acabam por ser liderados pelos seus decisores, é algo normal. Assim, é preciso que

os líderes das várias áreas que têm importância para esta questão se concertem, que interiorizem a

importância estratégica do mar para um país como o nosso e tomem determinadas medidas.

 

 Eu dou alguns exemplos de coisas importantes: aos decisores políticos, é importante que olhem para

a Economia do Mar, assumam plenamente a responsabilidade de serem o tal senhorio absoluto e único

de todo o espaço marítimo português e que compreendam que há qualquer coisa que o senhorio está

a fazer que, se calhar, tem de ser alterado. Porque é importantíssimo abrir as portas do mar à

iniciativa privada.

 

 O que interessa, no fundo, é que a iniciativa privada possa desenvolver o seu empreendedorismo e o

Estado deve regulá-la. Deve regulá-la, monitorizá-la, deve contribuir para ver se as regras são

cumpridas. Se, por exemplo, estivermos a pensar em desenvolver no Algarve uma indústria, que

talvez tenha um grande potencial, como a aquacultura offshore, era necessário que houvesse muito

menos limitações ao licenciamento e muito mais controlo à posteriori à atividade.

 

 E ter-se-ia de aplicar cegamente o princípio do utilizador pagador. Há regras, há princípios, há

interesses ambientais a tutelar, na fase de licenciamento. Verificados esses requisitos pelo candidato a

essa atividade empresarial, ela deve ser concedida sem delongas. Não podemos esperar prazos que

não são compatíveis, as cauções que requerem são enormíssimas. Tudo isso, principalmente para

pequenas e médias empresas, torna-se muito limitador.

 

 Mas, depois, é preciso haver um controlo que leve a que, se as regras não são cumpridas pelo

empreendedor, a licença deve ser retirada.

 

 (Não perca a continuação da entrevista a Tiago Pitta e Cunha, que será publicada este sábado)
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Tiago Pitta e Cunha: Desmontar da indústria dos transportes marítimos em Portugal
foi «verdadeira inconsciência» | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8519

 

Por Hugo Rodrigues 26 de Novembro de 2011 Comentar

 

 CRIA, Criatividade, Mar, Portos&Marinas, Universidade

 

 &nbsp

 

 Depois de ter falado sobre a Economia do Mar, enquanto conceito e sobre o seu potencial económico

para Portugal, Tiago Pitta e Cunha deu pistas sobre oportunidades a não perder no mar e a

importância de as aproveitar, para um país como o nosso. Esta é a segunda parte de uma entrevista

realizada em parceira pelo Sul Informação e pela Rádio Universitária do Algarve RUA FM, para o

programa radiofónico CRIA FM, à margem do Encontro Mar Português, que decorreu na passada

semana, em Faro.

 

 Hugo Rodrigues/Sul Informação Pedro Duarte/RUA FM

 

 Cria FM- Da última vez que esteve na Universidade do Algarve, chamou a atenção para o facto de

Portugal não ter, praticamente, Marinha Mercante. Como é que se explica esta realidade?

 

 Tiago Pitta e Cunha -A parte dos transportes marítimos explica bem como os decisores políticos deste

país estiveram alheados da questão do mar. Uma das razões porque o nosso país deve desenvolver

uma base produtiva forte ligada ao mar é porque somos únicos, mas únicos mesmo, no sentido de

sermos os únicos que temos apenas um vizinho terrestre. Todos os outros têm mais do que um. Só

esse facto, em termos geopolíticos, deveria ser suficiente para tirarmos muito mais partido do mar,

como, aliás, tivemos de fazer ao longo de muitos séculos, precisamente devido a esta realidade.

 

 Isso levaria a que, para responder a essa limitação geográfica - é um condicionalismo gigantesco ter

fronteira apenas com um país! -, nós apostássemos fortemente no transporte marítimo. No entanto,

nós nas últimas décadas assistimos a uma década de 100 por cento da frota mercante em cada

década. Foi abatida para metade! Isto é relevante, porque o acesso ao mar significa o acesso a todos
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os outros Estados costeiros, o que é uma vantagem comparativa no que toca à colocação das nossas

exportações.

 

 A partir do momento em que desistimos de ter frota de transporte marítimo, diminuímos as nossas

hipóteses de controlar a logística das nossas trocas comerciais. É claro que uma pessoa não tem de ter

só os navios do seu país para fazer essas trocas, mas um Estado costeiro tem de ter, em termos

económicos e de soberania, alguma opção, na utilização da via marítima. Nós abdicámos dela. Isso é

importante até do ponto de vista da segurança nacional. Se pensarmos no mar como parte central de

um conceito estratégico de defesa e segurança nacional, é óbvio que temos de ter acesso aos outros

países, não nos podemos limitar a aceder a apenas um.

 

 Portanto, eu diria que do ponto de vista económico, do ponto de vista militar, enfim, em todos os

aspetos, foi uma verdadeira inconsciência uma sociedade assistir impávida e serena ao desmontar de

uma indústria destas. Enfim, se fossemos a Suíça, que por acaso tem uma das maiores empresas de

porta contentores do mundo (risos), mas que vivem nas montanhas, faria sentido. Mas para nós é

paradoxal e é um pouco para isto que temos de começar a olhar.

 

 C - O Canal do Panamá está neste momento a ser alargado para suportar super-cargueiros. Não há

aqui uma oportunidade para Portugal?

 

 TPC-Portugal têm-se sentido periférico, porque o discurso que nos têm transmitido nos últimos 30

anos é que nós somos um país pobre, pequeno, periférico e destituído de recursos naturais. Nada

disso é necessariamente verdade.

 

 É um facto que não somos um país rico, mas também não temos de ser pobres para o resto das

nossas vidas e das vidas das próximas gerações. Assim saibamos aproveitar os recursos naturais que

temos e que são muitos, assim compreendamos que Portugal não é um país pequeno, mas sim médio

em termos de área territorial à escala europeia e avassaladoramente gigante em termos marítimos.

 

 Também não somos periféricos. Sê-lo-emos, se pensarmos na distância que há entre Lisboa e

Bruxelas. Mas se pensarmos na distância ao porto de Santos, no Brasil, à Namíbia, na costa ocidental

africana ou ao Canal do Panamá, aí estamos muito mais perto que qualquer capital europeia.

 

 E Sines tem aqui uma vantagem! É o porto europeu que está mais próximo da embocadura novo

Canal do Panamá, que será inaugurado em 2014. Esse canal vai criar uma disrupção completa nos

fluxos do comércio internacional, que nas últimas décadas têm sido todos conduzidos de Oriente para

Ocidente. A produção está no Oriente. A questão é que tem sido transportada através do Canal de

Suez para o mediterrâneo, onde há logo uma série de portos europeus que, no fundo, apanham essas

mercadorias.
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 Agora, o fluxo vai passar a funcionar de Ocidente para Oriente, através do Pacífico e do Canal do

Panamá. Portugal tem aqui uma hipótese de se tornar mais relevante, mais pertinente, de ser um país

portuário. Podemos olhar para outros países europeus portuários, como a Bélgica, que eu referi há

pouco. O Porto de Antuérpia, seguramente um dos maiores portos europeus, não é o Porto da Bélgica.

É seguramente o Porto da Benelux e, em parte, também de uma região da Alemanha e de Milão. É

este que pode ser o desígnio de Sines.

 

 C - A Economia do Mar também está muito ligada a terra. Não seria necessário investir mais nas vias

de comunicação para e a partir de Sines?

 

 TPC - Sines tem uma importância estratégica gigantesca. Se nós olharmos para o Mar e se

pensarmos nele como um recurso, o primeiro recurso para nós é a geografia, é a linha de costa, é o

acesso ao mar e é o espaço marítimo. Este último é um recurso em si, pelo que significa como via de

transporte de mercadorias. O transporte marítimo está a aumentar, o transporte rodoviário vai

diminuir muito na Europa devido às leis ambientais e ao custo que lhe vai ser imputado. Neste prisma

temos de ter uma maior aposta quer no transporte marítimo, quer na ferrovia.

 

 É fundamental a ligação ferroviária do Porto de Sines a Espanha e à Europa. E aqui tenho de salientar

que a decisão do atual Governo é uma decisão verdadeiramente histórica. Diria que, finalmente, há

um Governo que olha para a geografia portuguesa. E, para mim, substituir o TGV para transportar

pessoas, por mais fundamentais que estas sejam no networking, por uma linha que num país que não

é rico tenha um duplo uso, que inclua o transporte de mercadorias e ligue os portos portugueses ao

hinterland [espaço interior] ibérico, parece-me uma medida fundamental, tendo em atenção a tal

condição geográfica que falámos no início.
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Associação Oncológica do Algarve organiza jantar convívio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=846b8bb19a1488bb60ed22ad4af0db5b

 

Tavira, 25 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Associação Oncológica do Algarve organiza, dia 26 de novembro, na cantina de serviços de Ação

Social da Universidade do Algarve, no campus de Gambelas, em Faro, um jantar convívio para

angariação de fundos para a construção da Casa Flor das Dunas.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 O evento conta com a presença de vários artistas, como a Banda de Baile - Baía, Dany e Filipe, Grupo

de Dança Ginga Show, Grupo Folclórico de Faro, Isabel Frade, Kristino, Luís Guilherme, Ricardo

Martins e Sara Gonçalves.
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Tribuna Ensino de línguas estrangeiras em Portugal

Francês: uma língua bem presente entre nós

A 
resiliência da presença da língua francesa entre 
nós, apesar de todos os discursos alarmistas 
ou nostálgicos, não deixa de surpreender num 
contexto marcado pela emergência de novas 
ofertas linguísticas e pela falsa ideia de que o 

mundo globalizado será monolingue.
Aliás, o seu estatuto de 2.ª língua estrangeira no nosso 

ensino não-superior permanece forte (cerca de 240.000 
aprendentes de Francês, contra 70.000 de Castelhano, de 
acordo com os últimos dados fornecidos pelo ME), che-
gando mesmo a recuperar em certas escolas, depois de 
ultrapassado ou assumido o efeito de novidade ou de faci-
lidade da aprendizagem do espanhol. Observa-se o mesmo 
fenómeno ao nível do ensino superior, nomeadamente nas 
ofertas de formação especializadas e aplicadas.

 Tanto mais que — facto novo mas decisivo para a opção 
da aprendizagem de um idioma estrangeiro —, a actual 
crise económica veio salientar o esgotamento de alguns 
mercados e apontar a crescente procura de saídas pro-
fi ssionais em áreas altamente qualifi cadas (engenharia, 
enfermagem, gestão, etc.) em França ou noutros países 
de expressão francesa (Magrebe, África subsariana, Suíça, 
Bélgica, Canadá, Luxemburgo ou Andorra); o que leva a 
reconsiderar trunfos e prioridades de formação.

Aliás, são vários os organismos e observatórios inter-
nacionais a referir isso mesmo: a aprendizagem da língua 
francesa traduz-se numa mais-valia considerável de com-
petitividade no momento da candidatura a um emprego 

qualifi cado; o que comprovam os requisitos profi ssionais 
de vários anúncios dos “cadernos de emprego” dos nossos 
jornais e semanários. Falar inglês não é sufi ciente. Hoje 
em dia todos o falam, mais ou menos. Para se destacar, 
é preciso falar duas, ou até três, línguas estrangeiras que 
sejam veiculares em muitos países.

O que é o caso do francês, falado em todos os conti-
nentes. É língua ofi cial ou privilegiada em cerca de qua-
renta Estados. É língua ofi cial e de trabalho em todos os 
organismos europeus e internacionais. A sua presença 
na Internet é crescente e das mais signifi cativas, tal co-
mo a sua presença no ensino de idiomas estrangeiros a 
nível internacional. 

Há, pois, benefícios objectivos de uma formação atenta 
às potencialidades económicas e geopolíticas da francofo-
nia enquanto espaço cultural e mercado económico, bas-
tando lembrar a importância das nossas trocas comerciais 
com a França, que permanece o 3.º parceiro económico 
do nosso país. Mais de 420 fi liais de empresas francesas 
estão presentes em Portugal e as empresas portuguesas 
são cada vez mais activas no mercado francês, como tes-
temunha o crescimento das exportações. São razões de 
acréscimo para utilizar a língua francesa.

Aliás, a França é o segundo país estrangeiro de destino 
dos estudantes portugueses e o quarto no  âmbito do 
programa de mobilidade Erasmus. O ensino superior 
francês é mais competitivo e mais vocacionado para as 
disciplinas da globalização do que tradicionalmente se 

pensa. Por exemplo, na classifi cação feita recentemente 
pelo Financial Times dos melhores master in management 
na Europa e na Ásia, dos dez primeiros estabelecimentos, 
cinco são franceses. 

A afl uência aos cursos livres de Francês nas universi-
dades e Alliance Française, assim como as inscrições nas 
certifi cações DELF scolaire, a que se junta a experiência 
positiva e crescente das secções europeias de Língua Fran-
cesa nalgumas escolas, traduzem essa procura efectiva 
do Francês, à qual acresce a busca, por vezes urgente, de 
saídas profi ssionais em vários países francófonos.

Para muitos estudantes e candidatos ao emprego qualifi -
cado cá dentro, ou à emigração, lá fora, o francês continua 
a ser um verdadeiro trunfo ou uma bóia de salvamento.

Para muitos investigadores no meio académico, a área 
dos Estudos Franceses continua a produzir, contra ventos 
e marés, um número considerável de dissertações de mes-
trado e de doutoramento. A atracção e o gosto pela cultura 
francesa e pela cultura francófona continuam a merecer 
destaque. O sucesso cada vez maior que a Festa do Cine-
ma Francês regista em Portugal ilustra esse interesse pela 
cultura francesa e o apego dos portugueses à diversidade 
cultural. Prova disso são também os inúmeros encontros 
científi cos promovidos pela Associação Portuguesa de 
Estudos Franceses (APEF), nos últimos anos, que conti-
nuam a trazer até nós centenas de estudiosos que abrem 
alas a novas colaborações e novos desafi os. Associação 
Portuguesa de Estudos Franceses (www.apef.org.pt)

Ana Clara 
Santos
Presidente 
da APEF – 
Universidade 
do Algarve
Maria 
de Jesus 
Cabral
Vice 
Presidente 
da APEF – 
Universidade 
de Coimbra
José 
Domingues 
de Almeida
Secretário 
da APEF – 
Universidade 
do Porto
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Alunos, docentes e empresários reúnem-se em Vilamoura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51729

 

Educação

 

 Tivoli Marina Vilamoura

 

 A direção do curso de mestrado em Gestão das Organizações Turísticas vai realizar uma sessão de

abertura do ano letivo ? s 16h00 do dia 26 de novembro em Vilamoura.

 

 Neste encontro, estarão presentes os diretores gerais dos Hotéis Real Portugal, Tivoli Vitória e Tivoli

Marina, para debater conjuntamente com mestrandos e docentes experiências e perspetivas do setor

turístico, aproximando a realidade académica da realidade empresarial.

 

 Esta iniciativa poderá ser uma forma de se descobrirem novos temas de dissertação para os

mestrandos e de se estabelecerem novas parcerias entre as cadeias hoteleiras envolvidas e a

Universidade do Algarve.

 

 As organizações turísticas são? entidades que operam em contextos? complexos e que, por isso,?

exigem dos seus responsáveis uma formação? científica sólida e multidisciplinar.?

 

 O curso de mestrado em Gestão das Organizações Turísticas pretende: transmitir o conhecimento

mais recente e as best-practices na gestão e desenvolvimento das organizações turísticas,

aprofundando os conhecimentos adquiridos nos primeiros ciclos; integrar num ensino rigoroso e

exigente os resultados da investigação e da prestação de serviços ? comunidade para estimular a

inovação e a criação de novas formas de empresariado; formar profissionais e investigadores capazes

de articularem o processo de gestão das organizações turísticas? e o correto ordenamento do território

com o desenvolvimento socioeconómico das áreas-destino; desenvolver nos estudantes a capacidade

de analisar situações e encontrar soluções integradas para os problemas, apostando na criação de

competências diversificadas.

 

 25 de Novembro de 2011 | 14:30
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Algarve: Associação Académica assume 
que há fome na Universidade e distribui 
cabazes com alimentos

O presidente da Associação Académica da 
Universidade do Algarve afirmou hoje que há 
estudantes com fome na instituição, alguns 
dos quais começarão a receber dentro de dias 
100 “cabazes” de primeiras necessidades, que 
incluem alimentos básicos e roupa.

“Encontrámos estudantes que dizem que não 
vão conseguir acabar o curso porque perderam 
o direito à bolsa e alguns que nos disseram que 
já passam fome”, disse Guilherme Portada à 
agência Lusa no final de uma visita aos dois 
pólos da Universidade em Faro, na companhia do 
administrador dos Serviços de Acção Social da 
Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

O responsável salientou que os actuais limi-
tes orçamentais “não permitem uma efetiva 
ajuda” dos serviços sociais aos estudantes mais 
carenciados.

“Muitos deles disseram-nos que, como perde-
ram a bolsa ou começaram a receber uma bolsa 
reduzida e insuficiente para as despesas, têm 
como única saída o pedido de um empréstimo 
ao banco. O problema é que a banca exige que 
o pagamento desse empréstimo comece um ano 
depois do fim do curso e os estudantes estão com 
pânico de não conseguirem emprego”, disse.

A Associação Académica lançará quinta-feira 
o “Projeto Amanha-te”, que consiste na atri-
buição de “cabazes” de primeiras necessidades 
a estudantes, com géneros alimentícios, roupa 
usada, vales para fotocópias nos serviços aca-
démicos e vales para a prática de modalidades 
desportivas.

“Neste momento já temos centenas de qui-
los de alimentos e centenas de peças de roupa, 
graças à generosidade dos estudantes”, disse 
Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes 
são “uma resposta da Associação Académica às 
graves carências por que passam alguns estu-

dantes, mas não uma substituição do esforço que 
pertence ao Estado de dar a todos o direito ao 
ensino com dignidade”.

Os cem “cabazes” poderão ser levantados, 
mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio 
aos Sem Abrigo de Faro.

“A pobreza envergonhada existe e por isso 
decidimos que os estudantes não deviam receber 
os ‘cabazes’ no meio universitário mas sim numa 
instituição exterior à Universidade”, justificou.
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Conhecidos hoje os líderes do futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2011

Meio: Briefing Online

URL: http://www.briefing.pt/marketing/14234-conhecidos-hoje-os-lideres-do-futuro.html

 

25 Novembro 2011

 

 A segunda edição do Leadership Tournament, organizado pela Associação Internacional de Estudantes

de Ciências Económicas e Comerciais (AIESEC), apresenta hoje, 25 de Novembro, na Faculdade de

Economia da Universidade Nova de Lisboa, os vencedores desta edição.

 

 Com a participação do ISCTE, UBI, Universidade do Minho, UCP Porto, UCP Lisboa, Universidade de

Coimbra, Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, UNL e UTL, o torneio tem por objectivo

estimular o espírito de liderança dos jovens através da resolução de desafios desenvolvidos por várias

empresas nacionais.

 

 O Leadership Tournament desenvolve-se em três fases distintas: uma "Fase Local", de apuramento,

que decorreu até ao final de Outubro. Nesta fase, o intuito era reconhecer, de entre as equipas

participantes, as duas equipas com pontuação mais elevada em cada universidade. A segunda fase,

"Fase Intermédia", decorreu até hoje, 25 de Novembro, onde as equipas foram confrontadas com um

case study apresentado pelo Instituto de Empresa de Madrid, sob orientação de um coach. A terceira e

última fase, "Fase Final", decorre durante o dia de hoje, na Faculdade de Economia da Universidade

Nova de Lisboa, onde posteriormente serão anunciados os vencedores e se procederá à entrega de

prémios.

 

 André Costa, membro da AIESEC, adianta que o "Leadership Tournament não é um concurso de

gestão comum e desafios online. É um projecto inovador e diferenciador no mercado universitário.

Uma iniciativa que pretende estimular o espírito de liderança nos jovens portugueses. Por outro lado,

é uma ferramenta importante na procura de futuros gestores e empreendedores e uma boa

oportunidade para encontrar emprego, o que nesta altura não é tarefa fácil".

 

 Na competição, podem concorrer todos os alunos das universidades supra- Os vencedores serão

denominados "Jovens Líderes do Futuro", habilitando-se a prémios como Netbooks da Toshiba,

Bootcamps de liderança e anuidades das revistas Executive Digest e Marketeer.
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Onde estão os futuros líderes de Portugal?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2011

Meio: MKT Online.net

URL: http://www.mktonline.net/index.php?cat=1&item=15802&hrq=

 

Com a participação do ISCTE, UBI, Universidade do Minho, UCP Porto, UCP Lisboa, Universidade de

Coimbra, Universidade do Algarve, Universidade de Aveiro, UNL e UTL, o torneio tem por objetivo

estimular o espírito de liderança dos jovens através da resolução de desafios desenvolvidos por várias

empresas nacionais.

 

 O Leadership Tournament decorre em três fases distintas:

 

 Uma "Fase Local", de apuramento, que decorreu até ao fim de Outubro, e consistiu em reconhecer,

de entre as equipas participantes, as duas equipas com pontuação mais elevada em cada

Universidade. Na segunda fase, "Fase Intermédia" que decorre até hoje, dia 25 de Novembro, as

equipas são confrontadas com um "case study" apresentado pelo Instituto de Empresa de Madrid, sob

orientação de um coach. E, finalmente uma terceira fase "Fase Final" que irá decorrer hoje em Lisboa

na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa onde serão anunciados os vencedores e

entregues os prémios.

 

 André Costa, membro da AIESEC adianta que "O Leadership Tournament não é um concurso de

gestão comum e desafios online. É um projecto inovador e diferenciador no mercado universitário.

Uma iniciativa que pretende estimular o espírito de liderança nos jovens portugueses. Por outro lado,

é uma ferramenta importante na procura de futuros gestores e empreendedores e uma boa

oportunidade para encontrar emprego, o que nesta altura não é tarefa fácil."

 

 Nesta competição podem concorrer todos os alunos das universidades acima mencionadas. Os

vencedores serão denominados "Jovens Líderes do Futuro" e habilitam-se a prémios como Netbooks

da Toshiba, Bootcamps de Liderança e Anuidades das revistas Executive Digest e Marketeer.

 

 O júri do concurso vai ser composto por um dos parceiros, um avaliador responsável pela equipa

participante e um representante da AIESEC.

 

 Data: 2011-11-25
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Solidariedade

Faro apresenta Banco 
Local de Voluntariado
a câmara de FarO, no âmbi-
to da apresentação do Banco 
Local de Voluntariado, realiza 
um seminário, às 15 horas da 
próxima segunda-feira, dedi-
cado ao tema do voluntaria-
do, intitulado “Cidadania e 
Responsabilidade Social”, no 
Auditório 1.5 do Complexo 
Pedagógico do Campus da 
Penha da Universidade do 
Algarve.

O seminário “Cidadania e 
Responsabilidade Social” en-

quada-se no âmbito das Co-
memorações do Ano Europeu 
do Voluntariado 2011 e visa 
destacar as práticas de volun-
tariado existentes, evidenciar 
exemplos de sucesso de Ban-
cos Locais de Voluntariado, 
bem como, sensibilizar para a 
prática do voluntariado e para 
os deveres cívicos, contando 
com a presença da presidente 
da Comissão Nacional Para a 
Promoção do Voluntariado, 
Elza Chambel.
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Faro: Realizadora Solveig Nordlung na Biblioteca Municipal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21259&visual=8&id=0&print_article
=1

 

25-11-11

 

 No âmbito do projeto "Cinema Entre Linhas", a realizadora Solveig Nordlung estará presente, no

próximo dia 5 de dezembro pelas 14h00, na Biblioteca Municipal de Faro, numa atividade em parceria

com o Cineclube de Faro.

 

 Um dos objetivos do projeto promovido pela Biblioteca Municipal, "Cinema Entre Linhas", é

proporcionar o contato direto com cineastas. Neste encontro com Solveig Nordlund, destinado a

estudantes do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, será abordada a questão das

adaptações de obras literárias ao cinema.

 

 Solveig Nordlung nasceu em Estocolmo, na Suécia, mas está radicada em Portugal há quarenta anos.

Começou a sua carreira como assistente de encenação e montagem, tendo trabalhado com

realizadores como Manoel de Oliveira, Fonseca e Costa, António-Pedro Vasconcelos e João Botelho,

entre outros.

 

 A partir de 1974 inicia a sua carreira como realizadora, tendo no seu curriculum inúmeros

documentários para a RTP e televisão sueca, curtas e longas-metragens.

 

 O seu último filme, A Morte de Carlos Gardel, estreado em Setembro passado, é uma adaptação do

romance homónimo de António Lobo Antunes.

 

 A partir de 1999 começou a dedicar-se à encenação teatral, tendo divulgado diversos autores

nórdicos no nosso país.

 

 A sua última encenação, a peça Do Amor, de Lars Noren, fez parte da programação da edição deste

ano do conceituado Festival de Teatro de Almada.

 

 O projeto "Cinema Entre Linhas", é financiado pelo programa de promoção da leitura da Fundação

Calouste Gulbenkian.
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 No contexto do programa, têm sido estabelecidas parcerias com entidades como a Universidade do

Algarve, Direção Regional de Educação, Algarve Film Comission, entre outras, e realizadas outras

ações: sessões de cinema comentadas, workshops e projeções de filmes com a presença de

realizadores e atores, bem como o ciclo Conversas sobre Literatura e Cinema.

 

 Estas ações decorrerão durante todo este ano letivo, terminando em setembro de 2012, com a

entrega de prémios do concurso de curtas-metragens, realizadas por alunos do 3º ciclo e do ensino

secundário.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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No âmbito da implementação 
da Estratégia de Sustentabili-
dade do Concelho de Loulé, a 
Câmara Municipal de Loulé, 
com o apoio do Instituto de 
Emprego e Formação Profis-
sional, da Associação Nacio-
nal de Direito ao Crédito e do 
Millenium BCP, irá promo-
ver o workshop «Empreende-
dorismo e Criação do Próprio 
Emprego». Este workshop irá 
decorrer no dia 29 de novem-
bro, no Centro Autárquico de 
Quarteira, em Quarteira, das 
9h30 às 12h00.

Esta iniciativa arranca 
com a sessão de abertura pelo 
vereador Aníbal Moreno. 
Segue-se, pelas 10h00, uma 
apresentação de Vítor Ma-
deira, do Instituto de Empre-
go e Formação Profissional, 

que irá falar sobre o «Progra-
ma de Apoio ao Empreende-
dorismo e Criação do Próprio 
Emprego».

«Microcrédito Social: 
Apoio à Criação de Pequenos 
Negócios» é o tema que Lau-
ra Soares, da Associação Na-
cional de Direito ao Crédito 
traz a este workshop.

João Carlos Monteiro, do 
Millenium BCP, vai falar so-
bre o «Microcrédito». E para 
concluir os trabalhos, o do-
cente da Universidade do Al-
garve Carlos Vieira, vai falar 
sobre «A Atitude Empreen-
dedora». Antes da sessão de 
encerramento haverá um de-
bate com a participação do 
público. participação é gra-
tuita mas os interessados de-
verão inscrever-se.

Workshop sobre 
empreendedorismo
em Quarteira
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G R A M O F O N E G 0 3

Um administrador
Finalmente o PSD descobriu algures um administrador para presi-
dente do Conselho de Administração do Hospital de Faro – trata-se 
de um bancário reformado com referências de economista.

Luís Gomes, preocupado por ter já levado quatro negas, desaba-
fou em voz alta: «será que não há ninguém que queira ganhar mais 
do que um presidente de Câmara só para pôr os médicos a picar o 
ponto!!?».

Uma vereadora ouviu e respondeu: «caro presidente, o meu ir-
mão está disponível e se for preciso até vai como voluntário, desde 
que ganhe umas férias em Cuba!».

Foi nesta altura que o líder do PSD caiu em si: «nesse caso, para 
vogal terá que ser nomeado um jurista que seja de Loulé para equi-
librar as coisas!»

Ir à pesca
Depois de ter estado uma médium na Universidade do Algarve a fa-
zer umas magias para encontrar dinheiro, o reitor chegou à conclu-
são que não se safava com bruxarias. 

Vai daí decidiu  comemorar o Dia do Mar e convidou o secretá-
rio de Estado das Pescas para ver se consegue pescar alguns fundos 
para que o barco onde navega não se afunde. Mas, como o timoneiro 
está em Belém, João Guerreiro convidou também o assessor de Cava-
co Silva para o ajudar a descobrir o caminho marítimo para Bruxelas, 
caso contrário, no próximo ano, o barco vai ter que dispensar alguns 
dos mestres... por falta de gente que queira aprender.

Movimenta-te
Em Loulé, o vereador da Cultura Joaquim Guerreiro, introduziu 
uma nova palavra na política - «movimenta-te!». Isto não é nada mais 
nada menos do que novas formas de dançar... no palco.

Na política a dança é dança e no PSD há muita gente a perguntar 
quem é que este vereador está a mandar movimentar-se.

José Graça, vice-presidente e potencial candidato à Câmara, não 
é homem de bailaricos. Vá-se lá saber se a sugestão é para este ho-
mem... ou para a outra figura de Quarteira.

São modas
Porfírio Maia convidou o mentor da Universidade do Algarve (leia-
se escola de quadros do PS) para ir dar uma volta a ver se estava a 
chover. Adriano Pimpão aceitou a ideia, até porque no PS o céu está 
muito nublado e pode ser que o PSD se lembre que ele foi mandatá-
rio de Cavaco Silva.

E até parece que o Governo não consegue escontrar um sucessor 
para João Faria, que deixa esta semana oficialmente o lugar, daí que 
este amigo, que já foi secretário de Estado, possa vir a fazer o sacrifí-
cio e vir a ocupar o lugar.

Porfírio Maia fica à frente da Universidade Meridional e vai 
aproveitando para ver como passam as modas na candidatura para 
a Câmara de Faro.

Filme
O dinheiro para a promoção turística do Algarve de-
sapareceu. António Pina, com a 
imaginação que lhe é conhe-
cida, descobriu um novo fi-
lão publicitário. Agarrou-
se ao realizador do filme 
«Há petróleo no Algarve» 
e quer que a fita corra 
mundo e seja candi-
data aos óscares.
Mesmo que não 
haja petróleo isso 
não interessa, 
pois o que é pre-
ciso, como foi fei-
to com o cão ofere-
cido ao Obama, é falar do 
Algarve.

António Pina, Nuno Aires e He-
lena Mak já foram selecionados 
para figurantes do filme «Há Pe-
tróleo no Algarve» - eles desem-
penham o papel de reis árabes 
e ela de rainha da Jordânia. 
No fim da comédia vão 
todos apanhar tomates 
e pepinos, porque em 
vez de petróleo, do 
furo só saem gases.

Galináceos
Aldemira Pinho não gostou que 
os galos começassem a cantar mais 
alto que as galinhas no PS Mu-
lheres. A presidente das Mulhe-
res Socialista no Algarve queixou-
se de que havia umas franganitas 
a cantarem de galo, vai daí entre-
gou as chaves da capoeira. Ama-
nhem-se!

Partindo do princípio de que 
por detrás de uma galinha há sem-
pre um galo, Aldemira Pinho pro-
vocou eleições no Movimento das 
Mulheres Socialistas e agora quer 
ver quem aparece a dar a cara.

Jovita Ladeira já se posicionou 
para mandar umas bicadas, com a 
ajuda de um frango que canta de 
galo e vai candidatar-se à sucessão 
de Aldemira Pinho, e, caso vença, 
é candidata às eleições autárqui-
cas em Vila Real de Santo Antó-
nio, venha quem vier a mandar no 
PS Algarve.

Pina 
& 
Pina 
O Partido Socialista está 
feito numa manta de re-
talhos e anda à procura 
do costureiro que junte 
os trapinhos. 

O Concílio Autár-
quico de 2012 vai ser 
marcado para Olhão, 
porque António Pina 
(filho) é a figura que 
emerge no novo panora-
ma socialista. Francis-
co Leal já passou à clan-
destinidade e em Olhão 
Pina & Pina é quem co-
manda o barco.

O ainda diretor ge-
ral das Pescas José Apo-
linário mandou ver se 
as toxinas das ostras so-
cialistas não ultrapas-
saram os limites aceitá-
veis para a saúde o PS 
Algarve.
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O mês de novembro chega e 
desde há nove anos que teste-
munha o espírito académico, 
a simpatia e o bem receber ca-
raterístico de cada um dos três 
dias do Moura Encantada, Fes-
tival de Tunas Femininas no 
Algarve. Este festival, que este 
ano entra já na sua nona edi-
ção, é organizado pela  Feminis 
Ferventis – Tuna Académica 
Feminina da Universidade do 
Algarve e realizar-se-á no Tea-
tro das Figuras em Faro dia 26 
de novembro pelas 21h00. 

No palco do Teatro Muni-
cipal de Faro estarão presentes 
a concurso a TFISEL - Tuna 
Feminina do Instituto Supe-
rior de Engenharia de Lisboa, 
a TAFUÉ – Tuna Académica 
Feminina de Évora, a TFMUC 
– Tuna Feminina de Medicina 
da Universidade de Coimbra e 
a TFUB – Tuna Feminina Uni-
versitária de Beja. O espetáculo 
terá ainda a atuação, extra con-
curso, da Versus Tuna – Tuna 
Académica da Universidade do 
Algarve e da tuna anfitriã do 

evento, a Feminis Ferventis – 
Tuna Académica Feminina da 
Universidade do Algarve.

 Como novidade deste ano, 
o festival terá o seu início sexta-
feira, dia 25 de novembro, com 
a participação das tunas convi-
dadas: Real Tuna Infantina , 
Versus Tuna, Tuna Feminina 
Scalabitana e das tunas a con-
curso: TFISEL, TFMUC, TA-
FUÉ, TFUB numa Noite de 
Serenatas no fantástico cenário 
do Museu Municipal de Faro 
pelas 21:30.

Festival de tunas femininas 
no Algarve
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A Associação Oncológi-
ca do Algarve irá realizar 
no próximo dia 26 de no-
vembro, o 12º Jantar Con-
vívio com início às 19h30, 
na Universidade do Algar-
ve - Campus de Gambelas. 
O objectivo da iniciativa 
destina-se à angariação de 
fundos para apoio ao doen-
te oncológico.

O espaço do refeitório 
foi mais uma vez cedido 
pelo Dr. Amadeu Cardoso, 
responsável pelos Serviços 
de Acção Social da Univer-
sidade. «É bom que se diga 
que, sendo já o 12º Jantar, a 
disponibilidade com que te-
mos sido recebidos quando 
vamos pedir a cedência das 
instalações é total e com in-
centivo a que continuemos 
a realizar a obra que temos 
prometido», reconhecem os 
responsáveis da AOA. 

A confecção e serviço 

do jantar são secundados 
pelo total apoio que a chefe 
de cozinha e toda a equipa 
têm voluntariamente mani-
festado. 

O menu é composto por 
sopa de legumes, frango “À 
Moda do Campo” e incluí 
sobremesa e uma bebida. 

Quanto à animação?! 
Virá depois da refeição com 
artistas amigos da A.O.A, 
tais como: Banda de Bai-
le - Baía, Dany e Filipe, 
Grupo de Dança - Ginga 
Show, Grupo Folclórico de 
Faro, Isabel Frade, Kris-
tino, Luís Guilherme, Ri-
cardo Martins e Sara Gon-
çalves. Trata-se de uma de 
convívio familiar com sor-
teio de um fim-de-semana 
para duas pessoas no Pesta-
na Golf & Resorts, através 
da aquisição do bilhete do 
jantar. Outros prémios se-
rão divulgados na altura.

Jantar Convívio a favor
do doente oncológico 
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Política

 

 João Guerreiro e Macário Correia

 

 Câmara Municipal de Faro, no âmbito da apresentação do Banco Local de Voluntariado de Faro realiza

um Seminário no dia 28 de novembro, pelas 15h00, dedicado ? temática do voluntariado, intitulado

"Cidadania e Responsabilidade Social??, no Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico do Campus da

Penha da Universidade do Algarve.

 

 O Seminário Cidadania e Responsabilidade Social enquadrar-se no âmbito das Comemorações do Ano

Europeu do Voluntariado 2011 e visa destacar as práticas de voluntariado existentes assim como

evidenciar exemplos de sucesso de Bancos Locais de Voluntariado bem como sensibilizar para a

prática do voluntariado e para os deveres cívicos. Contamos com a presença da Presidente da

Comissão Nacional Para a Promoção do Voluntariado, Dra. Elza Chambel.

 

 Consta em anexo, o Programa Provisório, sendo que as inscrições apesar de gratuitas são

obrigatórias e deverão ser remetidas com o nome, contacto telefónico, endereço de e-mail e função ou

entidade, para o bancolocaldevoluntariado@cm-faro.pt, até dia 27 de novembro (sujeito ? capacidade

do Auditório):

 

 Programa Provisório

 

 15h00 - Receção

 

 15h30 - Abertura do Oficial

 

 Magnifico Reitor da Universidade do Algarve

 

 Prof. Doutor João Guerreiro
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 Presidente da Câmara Municipal de Faro

 

 Eng.º José Macário Correia

 

 Mesa - Cidadania e Responsabilidade Social

 

 Moderadora:

 

 Vereadora do Pelouro da Acão Social (Câmara Municipal de Faro)

 

 Dr.ª Alexandra Rodrigues Gonçalves

 

 16h00 âEUR" 1º Painel - O Voluntariado em Portugal

 

 Presidente da Comissão Nacional Para a Promoção do Voluntariado

 

 Dr.ª Elza Chambel

 

 16h30 - 2º Painel - O Voluntariado nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco

 

 Equipa técnica -Coordenação Sul na Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco

 

 Dr. Jorge Souto

 

 17h00 - Pausa para Café

 

 17:15 - 3º Painel - Voluntariado Empresarial Responsabilidade Social na Delta Cafés

 

 Comendador Rui Nabeiro (a confirmar)

 

 17h45 - 4º Painel - O Voluntariado na Saúde - 1 Década de Experiências de Voluntariado no Hospital

de Faro EPE

 

 Responsável pelo Serviço social e grupo de Voluntariado do Hospital de Faro EPE, Dra. Ermelinda

Gago

 

 18h15âEUR" Debate

 

 18h30 - Sessão de Encerramento
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 Vereadora do Pelouro da Ação Social (Câmara Municipal de Faro)

 

 Dr.ª Alexandra Rodrigues Gonçalves

 

 Professor Doutor da ESEC (Escola Superior de Educação e Comunicação), António Carlos Pestana

Fragoso Almeida

 

 23 de Novembro de 2011 | 23:00

 

 barlavento
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Promover os produtos en-
dógenos num contexto de 

turismo é o objetivo do semi-
nário que se realiza amanhã à 
tarde no NERGA – Associação 
Empresarial da região da 
Guarda.

Intitulada “Turismo, Vi-
nhos & Sabores da Beira Inte-
rior”, a iniciativa conta com a 
participação de especialistas 

na matéria, como Jorge Mon-
teiro (presidente da ViniPor-
tugal), Fernando Melo (crítico 
de vinhos e gastronomia na 
“Revista dos Vinhos”) e Sofia 
Lobo (diretora da Rota dos 
Vinhos Verdes). Adriano Aze-
vedo Costa (Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do 
IPG), Edgar Lameiras (Institu-
to Politécnico de Leiria), Joice 

Lavandosky (Universidade do 
Algarve e colunista de enotu-
rismo no Brasil) e Jorge Pa-
trão (presidente da Turismo 
Serra da Estrela) completam 
o leque de oradores de um 
seminário onde também se 
pretende «incentivar e in-
formar, pela primeira vez, 
produtores de vinho e agentes 
socioeconómicos sobre as po-

tencialidades do enoturismo», 
adianta Luis Baptista-Martins, 
coordenador da organização, 
a cargo do NERGA.

Além do seminário, será 
recordado o sucesso do Iº 
Encontro de Promoção e In-
ternacionalização dos Vinhos 
da Beira Interior (realizado 
em Junho passado) e haverá 
uma “oficina gastronómica” 

NERGA debate o potencial do enoturismo na Beira Interior
dinamizada pela Escola Supe-
rior de Turismo e Hotelaria do 
IPG, provas de vários vinhos 
da Beira Interior, de queijo da 
Serra e fumeiro. A jornada ter-
mina com um magusto tradi-
cional. «É, seguramente, uma 

oportunidade para conhecer 
um dos poucos nichos de 
turismo com grande potencial 
de crescimento nesta região 
e que, estranhamente, está 
muito descurado», acrescenta 
Baptista-Martins. 
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Associação Académica assume que há fome na Universidade do Algarve
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24-11-2011 8:00:00

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve alertou que já há estudantes com

fome e alguns começarão a receber dentro de dias 100 'cabazes' de primeiras necessidades, que

incluem alimentos básicos e roupa no âmbito do projeto "Amanha-te".

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à agência Lusa no

final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos

Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efetiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará quinta-feira o projeto "Amanha-te", que consiste na atribuição de

"cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales para

fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".

 

 Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem
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Abrigo de Faro.

 

 "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam receber os

'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade", justificou.
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Universidade do Algarve em greve
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Tavira, 23 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Greve faz com que esta quinta-feira seja um dia diferente nos Campi da Universidade do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Neste dia 24 de novembro a Universidade do Algarve estará

em greve. Os três sindicatos mais representativos dos trabalhadores docentes e não docentes da UAlg

apelam conjutamente à greve.
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Há fome na Universidade do Algarve, diz Ass. Académica
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| 18:27 Imprimir "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque

perderam o direito à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à

Lusa no final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador

dos Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos. O responsável salientou

que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efectiva ajuda" dos serviços sociais aos

estudantes mais carenciados. "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram

a receber uma bolsa reduzida e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um

empréstimo ao banco. O problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece

um ano depois do fim do curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego",

disse. A Associação Académica lançará quinta-feira o "Projecto Amanha-te", que consiste na atribuição

de "cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales

para fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas. "Neste

momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade". Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio

aos Sem Abrigo de Faro. "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não

deviam receber os  cabazes  no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade",

justificou. Diário Digital com Lusa
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UAlg: Direção do mestrado em Gestão das Organizações Turísticas promove sessão
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A direção do curso de mestrado em Gestão das Organizações Turísticas, da Universidade do Algarve,

vai realizar uma sessão de abertura do ano letivo, marcada para sábado, 26, às 16:00 horas, no Tivoli

Marina Vilamoura.

 

 Neste encontro, estarão presentes os diretores gerais dos Hotéis Real Portugal, Tivoli Vitória e Tivoli

Marina, para debater conjuntamente com mestrandos e docentes experiências e perspetivas do setor

turístico, aproximando a realidade académica da realidade empresarial.

 

 Esta iniciativa poderá ser uma forma de se descobrirem novos temas de dissertação para os

mestrandos e de se estabelecerem novas parcerias entre as cadeias hoteleiras envolvidas e a

Universidade do Algarve.

 

 Redacção/RS

 

 08:25 quinta-feira, 24 novembro 2011
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«Quintas de Cultura» hoje em Portimão
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A última sessão da iniciativa Quintas de Cultura, que resulta de uma parceria entre a direção regional

de Cultura do Algarve e a Universidade do Algarve, realiza-se hoje, quinta feira, 24, às 22:00 horas,

no Bar Porta Velha, em Portimão.

 

 Nesta conversa, sob o mote Criar Formas, participarão Albio Nascimento, João Soares e Pedro Calado.

A sessão tem entrada livre.

 

 Este conjunto de conversas informais sobre a riqueza, a diversidade, os problemas e as

oportunidades da criação cultural na região decorreu em várias cidades e vilas.

 

 Redacção/RS

 

 07:02 quinta-feira, 24 novembro 2011
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Maior expedição portuguesa de sempre à Antártida
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Quinta-feira, 24 de Novembro de 2011

 

 Portugal prepara-se para iniciar a maior campanha de sempre de investigadores nacionais ao

continente gelado da Antártida. À frente da expedição está o Programa Polar Português que apoiará

logisticamente a viagem que vai levar cerca de 100 cientistas de todo o mundo, 18 dos quais

portugueses, à zona mais a sul do planeta.

 

 A campanha iniciou-se ainda este mês e deve prolongar-se até Abril do próximo ano. Durante estes

cinco meses, equipas de investigadores da Argentina, Brasil, Bulgária, Canadá, Espanha, Estados

Unidos, Polónia, Coreia e Suíça, além dos portugueses, deslocam-se até à Antártida para estudar

essencialmente o fenómeno das alterações climáticas.

 

 "Há seis projetos científicos, todos eles com ligação às alterações climáticas e ambiente, em áreas

como o 'permafrost' (solo permanentemente congelado), a neve, os contaminantes, a fisiologia de

peixes e suas adaptações, pinguins e reconstituição de ambientes passados", explicou ao Boas

Notícias, Gonçalo Vieira, Coordenador da campanha.

 

 A primeira equipa de investigadores partiu esta quarta-feira com destino ao Chile, local em que se

inicia a colaboração mais importante de Portugal. O Programa Polar Português vai disponibilizar um

avião alugado para o transporte dos investigadores entre Punta Arenas, no Chile, e Frei, na Ilha de

King George, Antártida.

 

 "Trata-se, pela primeira vez, de uma campanha em que Portugal, além de enviar investigadores para

a Antártida, vai colaborar no apoio logístico às missões", explicou Gonçalo Vieira "Este voo levará

investigadores nacionais e estrangeiros, num total de cerca de 100", acrescenta o explorador da

Universidade de Lisboa.

 

 Além do voo fretado, Portugal vai ainda contribuir para fortalecer colaborações com a Bulgária, Chile,

Coreia do Sul e Polónia, escreve no seu blog, José Xavier, do IMAR, que também integra a campanha.

Com um total de 18 portugueses envolvidos, esta torna-se na maior campanha portuguesa já
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realizada àquele continente gelado.

 

 A expedição integra investigadores do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa,

Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, CERENA - Instituto Superior Técnico, Centro de

Geofísica da Universidade de Évora, IPIMAR e Instituto do Mar (IMAR) da Universidade de Coimbra.

 

 Os novos dados recolhidos no terreno vão permitir "consolidar a atividade das várias equipas

nacionais. Vários destes projetos estão integrados em objetivos de pesquisa coordenados

internacionalmente", disse Gonçalo Vieira à redação do Boas Notícias.

 

 O financiamento do projeto está por conta da Fundação para a Ciência e Tecnologia, embora haja

"uma forte componente de programas parceiros, com quem temos vindo a colaborar", explicou o

investigador. "Há ainda parcerias especificas com o programa Gulbenkian Ambiente e com a Ortik,

uma empresa portuguesa que colabora connosco na área do desenvolvimento de equipamento de alta

montanha".
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Programa: Feira da Serra de Loulé 2011 | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12249

 

De 2 a 4 de dezembro, o Pavilhão do NERA, na Zona Industrial de Loulé, volta a ser palco de mais

uma edição da emblemática Feira da Serra de Loulé.

 

 O certame vai contar com expositores de artesanato, com artesãos originários maioritariamente da

serra algarvia, que aqui estarão a trabalhar "ao vivo e a cores", bem como stands de produtos agro-

alimentares.

 

 À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, em destaque vai estar uma exposição, desta

feita dedicada às "Tradições Serranas - Matança do Porco". Através de imagens e de objetos,

pretende-se recriar todo o ciclo desta tradição secular, que vai desde a criação dos porcos, passando

pelo momento em que o animal é morto, ao seu tratamento, até ao aproveitamento do animal para a

alimentação, nomeadamente para os tão apreciados enchidos.

 

 No recinto haverá ainda um espaço de animação infanto-juvenil, que para além das pinturas, pinturas

faciais ou modeladores de balões, integra ainda o teatro infantil de Natal "Atira que eu apanho",

apresentado no domingo, pelas 16h00.

 

 Está previsto igualmente um programa de animação musical, focado na música tradicional

portuguesa, no fado e, este ano, nas tunas académicas já que os participantes no IV FiTUALLE

também sobem ao palco da Feira da Serra.

 

 Esta mostra de produtos tradicionais constitui uma excelente oportunidade para os visitantes fazerem

as suas compras de Natal.

 

 O horário de funcionamento do certame é o seguinte: dia 2 de dezembro (sexta-feira), das 18h00 às

00h00; dia 3 de dezembro (sábado), das 14h00 às 00h00; dia 4 de dezembro (domingo), das 14h00

às 21h00.

 

 O preço das entradas é de 2 euros.
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 Sexta-feira, 2 de dezembro

 

 20h30

 

 . SEMPER TESUS - Tuna da Escola Agrária de Beja

 

 . T.U.S.A. - Tuna Universitas Scientiarum Agrarium (Açores)

 

 22h00

 

 . Rastemenga

 

 Sábado, 3 de dezembro

 

 18h00

 

 . Rancho Folclórico Infantil e Juvenil de Loulé

 

 19h00

 

 . Grupo Musical de Santa Maria

 

 20h30

 

 . BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior

 

 . TUSA - Tuna Académica da ESTG de Felgueiras

 

 . VERSUS TUNA - Tuna Académica da Universidade do Algarve

 

 22h00

 

 . Fado com Inês Gonçalves (vencedora em Loulé da Grande Noite de Fado)

 

 Domingo, 4 de dezembro

 

 17h30

 

 . Faditando
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 18h30

 

 . Rancho Folclórico S. Sebastião

 

 19h30

 

 . Fado com César Matoso

 

 

Página 271



A272

Assembleia-geral com convidados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122404

 

Associação Min-Arifa apresenta programa de actividades para 2012

 

 A Associação Min-Arifa realizou, no passado sábado, uma assembleia-geral, na sua sede, com

convidados. Estiveram presentes cerca de cinquenta pessoas. A Min-Arifa pretende, deste modo, dar a

conhecer melhor o seu projecto.

 

 "A associação precisa de crescer", explica Paula Ferro, Presidente da Direcção, "o nosso objecto é o

ser humano. A nossa área de acção é muito vasta, por isso, precisamos de atrair pessoas de muitas

tendências e queremos fzê-lo a partir de pessoas com quem já trabalhámos ou com quem gostaríamos

de vir a trabalhar".

 

 Foram apresentados diversos departamentos e respectivos projectos para 2012. Para além do

Departamento de Jornalismo que já existe desde Janeiro, sob a responsabilidade da jornalista Paula

Ferro e do Departamento de Residências Artísticas, em parceria com a Associação Desportiva e

Cultural de Faro, orientado por Jesus Pereira e Luís Martins, que existe desde Agosto, assumiram-se:

Departamento de Psycho e Terapias, com Edmar Silva; de Dança, com Bruna Félix; e de Línguas, com

Clive Stott. Apresentaram-se ainda outros departamentos que iniciam agora as suas actividades:

Departamento de Escultura, com Paulo Quaresma; de Teatro e Performance, com Manuel de Almeida e

Sousa; de Expressão Dramática, vocacionada para a adolescência, com Luís Luz; e outro projecto, da

responsabilidade de Inês Moreira, dirigido aos animais de companhia.

 

 Existe uma forte tendência pedagógica e de investigação. Procura-se re-olhar e repensar a realidade.

Uma associação sem fins lucrativos mas que tem que lidar com dinheiro e de procurar formas de o

encontrar. "O dinheiro é a troca vigente de serviços e coisas, logo é necessário", explica Paula Ferro.

 

 "O que distingue a associação da empresa é o seu objectivo", continua a Presidente da Direcção da

Min-Arifa, "a empresa, tem como objectivo, o lucro, enquanto que a associação tem como objectivo a

realização de acções. O que nos interessa não é o dinheiro puro e sim os dinheiros para, ou seja,

dinheiro para a janela, dinheiro para publicitar este evento, dinheiro para realizar aquele curso e se

conseguirmos trocar objectos por outros objectos ou por serviços, o dinheiro em si, passa a não ser
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prioridade".

 

 Gustavo de Jesus, o artista visual que criou o logótipo da Associação Min-Arifa, explicou em que se

fundamentou para a criação deste logo. Paula Ferro pontuou as diversas actividades realizadas pela

associação: instalações; uma exposição; workshops de dança, teatro, terapias e jornalismo; uma

palestra sobre meditação; dois eventos; participação em eventos de outras entidades e no Tavira

Ilimitada, movimento contra o racismo e a xenofobia.

 

 A coordenadora do Tavira Ilimitada, Tela Leão, estava presente e falou sobre o movimento e sobre a

sua continuidade. Tela Leão lembrou que o movimento continua, e que, qualquer associação pode

começar a participar no Tavira Ilimitada.

 

 Interveio também Fernanda Alegria com a proposta de outra actividade: visitas de estudo no interior

do país e possivelmente também no exterior.

 

 A associação Min-Arifa contou já com o apoio logístico de várias entidades: Junta de Freguesia de

Santiago, Regimento de Infantaria nº 1, Associação ncora, Associação Cultural e Desportiva de Faro e

Clube Recreativo Tavirense. Recebeu ofertas da Associação Colaboranisto e do diariOnline, assim como

de pessoas individuais: Gustavo de Jesus, Francisco Xicofran, Manuel Almeida e Sousa, Eduardo

Cordeiro, e, nos últimos dias, Helena Moreira Guarita ofereceu à Min-Arifa: materiais de pintura e

escultura, cavaletes, uma manequim, livros, electrodomésticos, dois portáteis permitindo à Min-Arifa

ter, neste momento, material suficiente para leccionar pintura e desenho, iniciar uma biblioteca,

ajudar um aluno da Universidade do Algarve que não podia comprar um computador e requisitou um

dos portáteis, entre outras coisas.

 

 A sede, cujo comodato está a ser passado à associação pelo proprietário, Gilberto Ferro, necessita de

imensos reparos, sendo essa uma das prioridades da Direcção. "Já fazemos aqui algumas coisas: os

Pé na'Strada ensaiam aqui todas as semanas, deste Outubro, mas é difícil desenvolverem-se aqui

certas actividades durante o Inverno", explica a Presidente da Direcção, "por isso temos uma parceria

com a ncora que nos permite realizar workshops e palestras, assim como permite aos nossos

terapeutas aí praticarem as suas terapias, em horário pós-laboral ou fim-de-semana. Continuamos a

criar parcerias com outras entidades, a fim de podermos continuar a desenvolver actividades para as

quais a nossa sede ainda não está preparada".

 

 A associação aguarda, no entanto, a possibilidade de usar mais um compartimento que está apto a

ser usado. Isso acontecerá quando a Rádio Horizonte se instalar na sua nova sede, cuja chave

recebeu, em Outubro, da Câmara Municipal de Tavira.

 

 A assembleia-geral teve inicio às 16:00 horas e terminou às 20:00. Depois disso, ficaram alguns

resistentes que ali jantaram e conviveram. Eram cerca das 02:00 de domingo quando os últimos

Página 273



saíram e aqueles que ali pernoitaram se foram deitar.

 

 informação ao abrigo do acordo com a Associação Min-Arifa - colaboradora do "espaço Min-Arifa"

 

 Rita Candeias *

 

 19:01 quinta-feira, 24 novembro 2011
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"Sou uma pessoa optimista por natureza, se não não estava à frente de uma
organização ambiental"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: Planeta Azul.pt

Jornalistas: Carlos Teixeira Gonçalves

URL: http://www.planetazul.pt/edicoes1/planetazul/imprimir.aspx?c=2253&a=20980&r=37

 

Alexandra Cunha

 

 A Caixa Geral de Depósitos e a Liga para a Protecção da Natureza (LPN) organizaram, ontem, na

Culturgest, em Lisboa, o debate "Floresta Portuguesa: Que Futuro?". No final, o Planetazul entrevistou

Alexandra Cunha, presidente da LPN desde 2009, mas que começou jovem a preocupar-se com a

natureza, estudou assuntos ligados a ela e agora exerce cargos ligados à sua conservação. Durante a

entrevista, falou na protecção do património natural, no futuro das florestas, na evolução destas

questões em Portugal e da burocracia que envolve esta área. Mas sempre com optimismo.

 

 Para começar queria-lhe perguntar como reagiu pessoalmente - sei como a LPN reagiu oficialmente -

à notícia do jornal"Máfia verde. Em nome do ambiente condicionam negócios de milhões", que afirma

que a sustentabilidade ambiental se tornou um negócio?

 

 Eu fiquei muito surpreendida. Primeiro pela péssima qualidade do artigo jornalístico. Depois fiquei

muito surpreendida com as declarações que eram feitas e com as pessoas que faziam as declarações.

Sinceramente, é um disparate pegado, é mentira. Depois chocou-nos sobretudo pessoas como o Dr.

ngelo Correia, que tinha em conta como uma pessoa minimamente responsável, dizerem que as

associações ambientalistas tinham que se separar do Estado. As associações ambientalistas sempre

estiveram separadas do Estado, não recebem subsídios do Estado e muitas vezes criticam-no. Por

outro lado, a própria posição dele, de criticar entidades oficiais do Governo, por cumprirem as leis, é

grave. Não são as entidades ambientais que são máfia, máfia é quem não cumpre a lei.

 

 Mas não acha que existe um excesso de burocracia nestas questões de certificação, estudos de

impacte ambiental...? Há alguma razão nesta crítica?

 

 Acho que a gestão tem muito para melhorar e é nesse sentido que se pode falar que há excesso de

burocracia. Agora, não é pedindo às entidades que deixem de fazer o trabalho que é o caminho. O que

se tem de fazer é melhorar a gestão. Não é a insultar as instituições e os técnicos que se vai lá.
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 Mudando de assunto. Estivemos esta tarde [ontem] a debater o futuro da floresta. E eu pergunto-lhe

se está optimista ou pessimista relativamente a esse futuro?

 

 Estou optimista. Sou uma pessoa optimista por natureza, se não não estava à frente de uma

organização ambiental. Muitas vezes dizem-me: "Nós podemos fazer muito pouco, é só uma gota no

oceano". Mas eu acho que não. Quando eu olho para trás e vejo o quanto Portugal já evoluiu, em

termos de conservação da natureza e conservação do património natural, eu acho que vale a pena. É

nesse sentido que estou optimista. Temos as instituições a falarem mais umas com as outras, a

sociedade civil mais alerta, acho que evoluímos imenso.

 

 Mas também ainda há problemas, não é?

 

 Sim, claro. Há-de haver sempre problemas. Há outra coisa muito importante que é: o tipo de

problemas altera-se muito rapidamente. Os problemas há 20 ou 30 anos eram uns, agora são outros e

daqui a dois anos serão outros. Acho que é importante que estas instituições ligadas à floresta se

apercebam de que têm de se actualizar muito rapidamente. Projectar no futuro.

 

 Está na presidência da LPN desde 2009. Como está a correr a experiência?

 

 Está a correr bem, é um trabalho que gosto de fazer. No entanto, isto é um trabalho voluntário. Sou

investigadora na Universidade do Algarve, no Centro de Ciências do Mar, e portanto tenho pena de

não ter mais tempo para exercer este cargo.

 

 Sempre esteve ligada à conservação da natureza. Este cargo administrativo mudou a sua percepção

do trabalho que realizava?

 

 Desde muito jovem que estive ligada à conservação. Na altura do liceu era do clube "os Verdes", que

eu e os meus colegas juntámos e fizemos, depois na faculdade pertenci ao embrião da Quercus e

quando acabei a faculdade estive mesmo nos órgãos sociais da Quercus, no Algarve. Acabei por ser

presidente da LPN, do núcleo do Algarve, e depois é que me convidaram para a direcção nacional. A

coisa que mais me chamou à atenção foi aperceber-me do impacto e da importância que a LPN tem. E

o número de vezes que é chamada a dar o contributo.

 

 E tirando a profissão, trabalha para a conservação da natureza?

 

 Sim, claro é uma coisa que me está inerente, é interno. Eu comecei muito jovem a preocupar-me

com a conservação da natureza, depois acabei por me formar em biologia, porque estava preocupada

com a conservação da natureza, acabei por fazer um mestrado em conservação da natureza, porque,

de facto, estava preocupada com a conservação, e isto reflecte-se nos meus actos do dia-a-dia e na
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maneira de pensar. Às vezes é muito difícil separar a minha vida profissional da pessoal.

 

 Não é um fato que tire...

 

 Não, não. Hoje em dia aparecem muitas vezes em algumas publicações aqueles "10 pontos como

ajudar o meio ambiente", por exemplo, fechar as luzes e não sei o quê, e eu vou sempre ver...

 

 Cumpre os 10 pontos?

 

 Cumpro sempre. Vou sempre ver se faço tudo. E depois fico a pensar no que posso fazer melhor.

 

 E o que pode fazer melhor?

 

 Olha, há uma coisa que eu podia fazer melhor e todos os dias penso nisso. Em vez de ir para a

Universidade no meu carro, ir em transportes públicos. Eu moro em Faro, a faculdade fica a 12 km e

os transportes públicos são péssimos. Às vezes vou, levo uma hora para chegar e outra para vir e de

carro são 10 minutos. É das poucas coisas que podia fazer melhor, que não me fazem sentir muito

bem. Se houvesse um transporte que levasse o dobro do tempo eu ia, mas uma hora mais...

 

Carlos Teixeira Gonçalves
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A Associação Académica 
da Universidade do 
Algarve lança o Projeto 
«Amanha-te» e entrega 
cabazes de primeiras 
necessidades a alunos.
   

O presidente da Associação Aca-
démica da Universidade do Algarve 
denunciou que há estudantes com 
fome na instituição, alguns dos quais 
começarão a receber dentro de dias 
100 “cabazes” de primeiras necessi-
dades.

“Encontrámos estudantes que 
dizem que não vão conseguir aca-
bar o curso porque perderam o di-
reito à bolsa e alguns que nos disse-
ram que já passam fome”, adiantou 
Guilherme Portada no final de uma 

visita aos dois pólos da Universidade 
em Faro, na companhia do adminis-
trador dos Serviços de Ação Social 
da Universidade do Algarve, Ama-
deu de Matos.

O responsável salientou que os 
atuais limites orçamentais “não 
permitem uma efetiva ajuda” dos 
serviços sociais aos estudantes mais 
carenciados.

“Muitos deles disseram-nos 
que, como perderam a bolsa ou 
começaram a receber uma bol-
sa reduzida e insuficiente para as 
despesas, têm como única saída o 
pedido de um empréstimo ao ban-
co. O problema é que a banca exige 
que o pagamento desse emprésti-
mo comece um ano depois do fim 
do curso e os estudantes estão em 
pânico e com medo de não conse-
guirem emprego”, frisou.

A Associação Académica lança 

hoje o «Projeto Amanha-te», que 
consiste na atribuição de “cabazes” 
de primeiras necessidades a estudan-
tes, com géneros alimentícios, roupa 
usada, vales para fotocópias nos ser-
viços académicos e para a prática de 
modalidades desportivas.

“Neste momento já temos cen-
tenas de quilos de alimentos e 
centenas de peças de roupa, graças 
à generosidade dos estudantes”, 
sublinhou Guilherme Portada, in-
dicando que os cabazes são “uma 
resposta da Associação Académica 
às graves carências por que passam 
alguns estudantes, mas não uma 
substituição do esforço que perten-
ce ao Estado de dar a todos o direi-
to ao ensino com dignidade”.

Os cem “cabazes” poderão ser le-
vantados, mediante inscrição pré-
via, no Centro de Apoio aos Sem 
Abrigo de Faro.

Associação Académica faz denúncia     

Há estudantes a passar 
fome no Algarve

Algarve. Muitos estudantes 
perderam bolsas e não 
conseguem suportar despesas            

DR
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23-11-11

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou hoje que há estudantes

com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100 "cabazes" de

primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à agência Lusa no

final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos

Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efetiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará quinta-feira o "Projeto Amanha-te", que consiste na atribuição de

"cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales para

fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".

 

 Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem

Página 279



Abrigo de Faro.

 

 "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam receber os

'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade", justificou.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou esta quarta-feira que há

estudantes com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100

"cabazes" de primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.
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Aos 40 anos de idade, Sandra Correia conquistou um dos mais ambicionados prémios a nível europeu.

Trata-se do Troféu de Melhor Empresária da Europa 2011, sendo que o seu intuito é distinguir a

Pelcor.

 

 Sandra Correia foi estudar para Lisboa, obteve uma licenciatura em Comunicação Empresarial e,

regressou ao Algarve para trabalhar com o pai, na Empresa Novacortiça, em S. Brás de Alportel, no

ano de 1995.

 

 A propósito disso, Sandra Correia esclareceu que, não é fácil ser a filha do patrão numa empresa

como a que representa, isto porque, "Por ser filha do patrão não tive mais privilégios, aliás, tive de dar

o exemplo".

 

 Com um percurso brilhante, Sandra Correia também participou num Seminário Internacional sobre

"Desafios da Gestão e da Administração para o Século XXI", decorrido na Universidade do Algarve, em

Faro, o que, na altura a colocou no centro da muita experiência que pretendia alcançar.

 

 Com um espírito de luta notável, a gestora Sandra Correia representa uma empresa que leva o nome

da região por todo o país e exterior.

 

 A propósito da Pelcor, esta nasceu em 2003 tendo sido apresentada à imprensa, e depois na Feira

Internacional do Artesanato, em Lisboa.

 

 No Algarve seria em Novembro, na inauguração do showroom em S. Brás de Alportel.

 

 Sandra Correia é presidente executiva da empresa algarvia de cortiça Pelcor e recebeu recentemente

o Troféu de Melhor Empresária da Europa 2011, pelo Parlamento Europeu e Conselho Europeu das

Mulheres Empresárias, numa cerimónia que decorreu em França.

 

 Para além do mérito de gestora, este prémio revela a coragem de uma mulher que enfrentou o

mercado marcadamente liderado por homens e se posicionou na linha da frente.
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 Segundo a vencedora do troféu, "Este prémio abre novas portas para a Pelcor e para a cortiça e é um

caso de motivação e orgulho para Portugal".

 

 Recorde-se que, Sandra Correia aproveitou a fábrica de cortiça do pai para lançar uma marca de

moda e design, situação que, passada quase uma década, já mereceu uma distinção internacional

para além do sucesso de vendas que tem conquistado.

 

 Refira-se que, a entrega do troféu a Sandra Correia, a candidata portuguesa escolhida para

representar Portugal, foi realizada por Alain Juppé, ministro dos Negócios Estrangeiros de França, e

por Elisabeth Morin Chartier, vice presidente da Comissão Europeia dos Direitos das Mulheres e

Igualdade de Género.

 

 A marca Pelcor, além de estar no mercado das rolhas de cortiça para os mais finos champanhes,

licores e vinhos do mundo, distingue-se actualmente pelos produtos de design luxuosos concebidos a

partir da casca de sobreiro, onde os chapéus de chuva de cortiça são o artigo mais original que

oferecem.

 

 A marca produz também bolsas de cosmética, relógios de pulso, aventais, malas a tiracolo, sacos de

compras, bolsas para moedas, carteiras para homem e até já criou uma linha exclusiva composta por

mala, malote, carteira e porta óculos para a cantora Madona, quando a artista esteve em Portugal em

2008.

 

 Alguns desses objectos de 'design' feitos em cortiça estão à venda no Museu de Arte Moderna

(MOMA) de Nova Iorque, um dos mais conceituados do mundo.

 

 É de salientar que, o negócio corticeiro da família Correia começou em 1935, no centro do Algarve (S.

Brás de Alportel), região considerada o berço da melhor cortiça do mundo.

 

 A Pelcor tem tido um volume de negócios em ascensão, onde, por exemplo, em 2007 superou o meio

milhão de euros em 2006, e está a apostar no mercado do Médio Oriente, designadamente Dubai ou

Emirados Árabes.

 

 Desta forma, o Algarve ganha ainda mais projecção num segmento privilegiado e com um rosto

feminino que, certamente só está a começar a acumular troféus.

 

 (Actualização:24.11.11)
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Greve geral Das expectativas dos grevistas aos exemplos grego e irlandês

Os sectores que hoje param e como
Transportes urbanos

Em Lisboa, a Carris 
prevê assegurar 
o funcionamento 
de 50% do regime 
normal de 13 
carreiras, bem 

como do transporte exclusivo 
de deficientes. No Porto, a STCP 
irá garantir os serviços mínimos 
com o funcionamento de 50% do 
regime normal de 23 linhas. Os 
trabalhadores do Metropolitano de 
Lisboa vão aderir à greve geral. O 
serviço vai sofrer uma paralisação 
total entre as 23h30 do dia 23 e a 1h 
de dia 25 (sexta-feira). Nas ligações 
entre Lisboa e a margem sul do Tejo, 
a Transtejo/Soflusa não garante 
os serviços mínimos. Nas ligações 
Cacilhas-Cais do Sodré e Barreiro-
Terreiro do Paço, os percursos serão 
também afectados. 

Comboios
A CP prevê 
perturbações 
na circulação e 
supressão de alguns 
comboios. Haverá 
serviços mínimos 

nos comboios urbanos, regionais, 
de longo curso e internacionais. A 
Fertagus já informou ter reunidas 
as condições para o normal 
funcionamento dos percursos na 
travessia ferroviária do Tejo. Mas 
admite eventuais perturbações na 
circulação de comboios.

Aeroportos
A adesão dos 
controladores 
aéreos, dos 
tripulantes e 
dos técnicos de 
handling vai ter 

impactos significativos na aviação. 
Para já, estão apenas garantidas 
duas ligações aos Açores e uma 
à Madeira, ao abrigo dos serviços 
mínimos. A gestora aeroportuária 
ANA já aconselhou os passageiros 
a consultar as companhias antes de 
se dirigirem aos aeroportos. 

Ensino
As faculdades 
de Ciências da 
Universidade 
de Lisboa e de 
Ciências Sociais 
e Humanas da 

Universidade Nova poderão não 
funcionar, segundo o Sindicato 
do Ensino Superior. Nestas 
faculdades estarão piquetes de 
greve. Tal como na Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto 
e na Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro. No ISCTE, em 
Lisboa, haverá uma assembleia às 
10h30. Na Universidade da Beira 
Interior e no Instituto Politécnico 
de Portalegre, os professores 
estarão reunidos a partir das 

10h. Na universidade do Algarve 
decorrerá uma concentração. No 
básico e secundário só hoje é que 
se saberá quantas escolas estarão 
encerradas. 

Saúde
O Sindicato 
Independente dos 
Médicos fala em 
“urgências em 
pleno, consultas 
externas paradas, 

blocos cirúrgicos parados”. O 
sindicato espera uma forte adesão, 
mas não arrisca uma estimativa. 
Milhares de médicos trabalharão 
para cumprir serviços mínimos nas 
urgências, cuidados oncológicos, 
diálise e outros serviços. O 
Sindicato dos Enfermeiros 
Portugueses espera uma adesão 
entre os 75% e os 85% .

Função Pública
Os sindicatos 
esperam uma 
boa adesão. Além 
das escolas, 
serviços de saúde 
e tribunais, vários 

serviços poderão vir a fechar 
portas ou a trabalhar a meio gás, 
como direcções-gerais, repartições 
de finanças, serviços autárquicos, 
de identificação ou da segurança 
social. Os serviços municipais de 
recolha de lixo poderão parar e, 
segundo a FESAP, os sindicatos 
tentarão evitar “situações de 
ruptura” no fornecimento de água, 
electricidade e gás.

Justiça e segurança
A greve terá 
sobretudo efeito 
nos tribunais 
devido à falta dos 
funcionários que 
responderem 

ao apelo à paralisação feito pelo 
Sindicato dos Funcionários 
Judiciais. Os juízes, diz António 
Martins, presidente da Associação 
Sindical dos Juízes Portugueses, 
estarão nos tribunais, mas 
compreendem “a posição das 
pessoas” que fazem greve. Os 
sindicatos representativos da 
ASAE, Serviço de Estrangeiros 
e Fronteiras e Corpo da Guarda 
Prisional aderiram. Outros, em 
representação da PSP, GNR e 
Polícia Marítima, só não aderem 
organizadamente nos desfiles de 
rua porque tal lhes está vedado. 
Ainda assim, estima-se que muitos 
associados destes três sindicatos, 
estando de folga, possam vir a 
integrar as concentrações.

Comércio
Neste sector, 
o sentimento 
geral entre os 
trabalhadores 
é de “grande 
preocupação” 

sobre a actual situação económica 
do país, mas o Sindicato dos 
Trabalhadores do Comércio e 
Serviços de Portugal admite que é 
difícil antecipar cenários de adesão. 
Na cadeia de supermercados Pingo 
Doce não é esperada grande adesão, 
atendendo à fraca participação 
em greves anteriores. Também a 
Sonae, que detém o Continente (e 
o PÚBLICO), não prevê qualquer 
alteração no funcionamento das 
lojas, que vão estar abertas como 
num dia normal.

Indústria
Na Autoeuropa, 
o dia de hoje 
será “um dia de 
não produção”, 
anunciou esta 
semana a direcção 

da unidade portuguesa da 

Volkswagen, em Palmela. Quanto 
aos trabalhadores da fábrica, 
poderão ter a possibilidade “de 
solicitarem à empresa o gozo de um 
dia de férias”. Quanto às restantes 
empresas, um pouco por todo o 
país, os sindicatos têm procurado 
mobilizar os trabalhadores na 
indústria. É o caso da Lisnave, 
por exemplo. As empresas 
evitam pronunciar-se sobre as 
perspectivas de adesão à greve.

Cultura
O Teatro do 
Bairro, em Lisboa, 
não vai abrir. 
Na Cinemateca 
Portuguesa, 
alguns 

trabalhadores vão aderir à greve. 
Contudo, a programação não 
sofreu qualquer alteração. O 
Sindicato da Função Pública do Sul 
e Açores espera, devido aos cortes 
anunciados, forte adesão no Teatro 
Nacional D. Maria II. A paralisação 
deverá estender-se a museus, 
palácios e outros teatros nacionais 
tutelados pela Secretaria de Estado 
da Cultura, situados na área da 
Grande Lisboa.

Comunicação social
O Sindicato dos 
Jornalistas lançou 
o repto para a 
greve há quase 
duas semanas, 
mas não se sabe 

qual será o impacto da paralisação, 
mesmo na agência noticiosa Lusa, 
onde os jornalistas decidiram, em 
plenário, aderir à greve. Nos canais 
da SIC, assim como nos da TVI e 
nos grupos de rádio da Renascença 
e Media Capital, não se prevêem 
alterações de programação. Na 
RTP e RDP, é possível que a greve 
se faça sentir nos programas 
emitidos em directo. 

www.publico.pt

Acompanhe 
a greve online 
ao longo do dia

a Um bloco noticioso especial no site 
do PÚBLICO (www.publico.pt) permi-
te acompanhar online tudo o que está 
a acontecer em torno da greve geral 
de hoje. 

Notícias e reportagens
Os momentos mais importantes da 
greve são retrados por notícias e re-
portagens de jornalistas do PÚBLICO 
que, desde a noite de ontem, estão 
a acompanhar de perto, na rua e na 
redacção, os passos da paralisação.

Análise
O contexto político, as razões e o 
signifi cado da greve em análise por 
comentadores do PÚBLICO e prota-
gonistas da paralisação.

Ao minuto
A greve é também retratada ao minu-
to, com informação sintética, em tem-
po real, do que está a acontecer.

Um dia de greve
Dois jornalistas do PÚBLICO, Maria 
José Oliveira e Nuno Sá Lourenço, 
fazem, ao longo do dia, o percurso 
de quem está a viver a greve e quem 
quer fugir dela.

Vídeos e fotos
Vídeos sobre vários momentos da 
greve somam-se às imagens dos nos-
sos repórteres fotográfi cos.

Twitter
Num mapa, o PÚBLICO localiza as 
mensagens sobre a greve publicadas 
no Twitter. Participe com os hashtags 
#grevegeral e #24nov.

Infografi a
Saiba o que pode parar ou ser afec-
tado pela paralisação, nos sectores 
mais importantes do dia-a-dia.

MIGUEL MANSO

Aeroporto de Lisboa, ontem à noite

Saúde garantirá serviços mínimos
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Greve afecta transportes no Algarve

 

No Algarve, não aterraram hoje aviões no aeroporto de Faro por causa da greve. Comentários de

Sérgio Calé, taxista; Amílcar Duarte, José Moreira - docentes da Universidade do Algarve; Manuel

Afonso, docente da Escola Sec. Joaquim Magalhães.
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"Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: Saúde na Internet.pt

URL: http://www.alert-online.com/pt/news/health-portal/%E2%80%9Cjogo-de-cintura-para-
uma-contracepcao-segura%E2%80%9D

 

"Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura"

 

 24 Novembro 2011

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

sexo seguro e contracepção, razão pela qual a Associação para o Planeamento da Família (APF)

arrancou esta semana com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior",

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, "só 46%" dos jovens universitários dizem estar

devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal continental.

 

 Por outro lado, 50,2% dos jovens que frequentam o ensino universitário não sabem dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1% não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma. No entanto, 93,3% sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as

infecções sexualmente transmissíveis e a maioria (mais de 90%) revela um nível de conhecimento

elevado em relação às formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável, segundo referiu à Lusa, fonte da APF.

 

 A campanha dá pelo nome de Semana Académica de Contracepção e tem como lema "Jogo de

Cintura para uma Contracepção Segura". A campanha arrancou dia 21 na Cantina 1 da Cidade

Universitária, em Lisboa, e passará por quinze locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade

de Lisboa, a Cantina da Universidade de Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina

da Universidade do Algarve, em Faro, ou a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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Quintas de Cultura terminam em Portimão com conversa sobre design | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8542

 

Por Sul Informação 23 de Novembro de 2011 Comentar

 

 design, Portimão

 

 &nbsp

 

 Criar Formas é o tema da última iniciativa das Quintas de Cultura, que decorrerá às 22 horas do dia

24 de novembro, no Bar Porta Velha, em Portimão.

 

 Nesta conversa participarão Albio Nascimento, João Soares e Pedro Calado.

 

 As Quintas de Cultura são promovidas pela Direção Regional de Cultura do Algarve e a Universidade

do Algarve.

 

 

Página 288



A289

Universidade do Algarve adere à Greve Geral de amanhã | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8458

 

Por Sul Informação 23 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Greve Geral, Universidade

 

 &nbsp

 

 Professores, investigadores, trabalhadores não docentes e até estudantes da Universidade do Algarve

vão amanhã aderir à Greve Geral, estando prevista uma concentração-plenário na porta nascente do

Campus de Gambelas, às 10h00 do dia 24 de novembro.

 

 Os três sindicatos mais representativos dos trabalhadores docentes e não docentes da UAlg apelam

conjuntamente à greve: o STFPSA, Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores, o

SPZS-FENPROF, Sindicato dos Professores da Zona Sul, Federação Nacional de Professores, e ainda o

SNESup, Sindicato Nacional do Ensino Superior, Associação Sindical de Investigadores e Docentes.

 

 Os sindicatos manifestam-se solidários com todos os trabalhadores por conta de outrem que vêm

sendo vítimas de uma estratégia concertada de desvalorização do trabalho por via da diminuição dos

seus custos e ainda confrontados com os ataques ao sistema de ensino superior e de investigação

públicos, somos chamados a participar ativamente nesta greve, pois a nossa participação é um sinal

claro de que não cruzamos os braços nem nos conformamos com a perda acumulada de mais de 20%

nas remunerações e o congelamento das carreiras, promoções e progressões; o subfinanciamento

crónico do ensino superior e os ataques sucessivos à sua autonomia; a depreciação sistemática dos

funcionários públicos e o caminho de degradação e privatização dos serviços públicos.

 

 Os sindicatos denunciam também o ataque ao poder aquisitivo das famílias e o aumento galopante do

desemprego, conjugados com os cortes na Ação Social Escolar, constituem o maior ataque dos últimos

30 anos à garantia da universalidade do acesso ao ensino superior. Estão de volta os tempos em que o

acesso à Universidade é condicionado pelo extrato económico das famílias dos estudantes.
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Greve de docentes na Universidade do Algarve deixa «mais de 50 por cento das
aulas» por realizar | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8611

 

Por Hugo Rodrigues 24 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Faro, Greve Geral, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Greve Geral deixou a Universidade do Algarve (UAlg) em serviços mínimos, mas a adesão dos

professores ao protesto não foi em número suficiente para fechar os portões da instituição, apesar de

esse ser o grande objetivo do piquete de greve que esteve esta manhã à porta da universidade

algarvia.

 

 Pouco depois da hora marcada para a concentração, não eram muitos os docentes que marcavam

posição junto ao portão nascente do Campus das Gambelas, mas isso não espelhava a adesão que

houve.

 

 Ainda não temos dados concretos, mas seguramente mais de 50 por cento das aulas não se

realizaram e o número pode chegar aos 80 por cento, revelou um dos organizadores do piquete José

Moreira.

 

 O professor da UAlg disse não poder afirmar que a universidade está parada, mas que não é um dia

como os outros, o que era a nossa intenção.

 

 Penso que a greve entre o pessoal não docente é muito significativa. Não estamos totalmente

satisfeitos, porque gostaríamos que os portões estivessem fechados, já que este é um dia de luta

muito importante, tendo em conta os ataques que estão a ser feitos não só aos trabalhadores por

conta de outrem, mas ao sistema universitário, ilustrou José Moreira.

 

 Neste momento, tanto aqui no Algarve como noutros pontos do país, já existem estudantes que estão

a abandonar o Ensino Superior porque não têm possibilidades económicas para continuar,
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acrescentou.

 

 Apesar de a Greve Geral dos professores da UAlg estar também ligada a problemas sociais dos

alunos, da parte dos estudantes houve reações dúplices. Por um lado, compreendem completamente a

questão da greve, nomeadamente o efeito das medidas restritivas nos orçamentos dos pais, e estão

solidários. Por outro, cada vez estão mais desencantados e cada vez procuram mais oportunidades no

exterior, considerou.

 

 Esta concentração é simbólica. O que nós apelamos é que esta tarde todos os trabalhadores,

estudantes e reformados se unam aos protestos marcados em diversos pontos da região pelas centrais

sindicais, disse José Moreira.

 

 Os participantes neste piquete irão juntar-se ao protesto convocado pela União de Sindicatos do

Algarve, no Jardim Manuel Bívar, na baixa de Faro, a partir das 15 horas.
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Há estudantes a passar fome na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/11/2011

Meio: TSF Online

URL: http://www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=2145019

 

O alerta foi lançado esta quarta-feira pelo presidente da Associação Académica, Guilherme Portada,

justificando que a crise e os cortes nos apoios sociais estão, este ano, a revelar-se dramáticos.

 

 O presidente da Associação Académica revela que são cerca de uma centena os estudantes que estão

a passar fome na Universidade do Algarve devido aos cortes nos apoios sociais ao Ensino Superior.

 

 Para ajudar os estudantes com graves dificuldades financeiras, a própria Associação Académica vai

esta quinta-feira distribuir 100 cabazes com produtos de primeira necessidade e outro tipo de ajuda.

 

 Esta iniciativa conta com o apoio dos serviços de acção social da Universidade do Algarve e vai

repetir-se durante todo o ano lectivo.

 

 publicado a 2011-11-23 às 23:16

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=2145019

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12223

 

A TUALLE - Tuna Universitária Afonsina de Loulé organiza, nos dias 2 e 3 de dezembro 2011, no Cine-

Teatro Louletano, o IV FiTUALLE - Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina de Loulé,

evento inserido nas comemorações do seu 12º aniversário.

 

 A concurso vão estar cinco tunas universitárias, vindas de diferentes pontos do país: SEMPER TESUS -

Tuna da Escola Agrária de Beja, T.U.S.A. - Tuna Universitária Agrariarum da Universidade dos Açores,

BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, TUSA - Tuna Académica da

ESTGF, VERSUS TUNA - Tuna Académica da Universidade do Algarve e, naturalmente, a TUALLE,

enquanto tuna anfitriã.

 

 Para além das atuações no Cine-Teatro, que têm início pelas 22h00, em ambos os dias, os

participantes serão avaliados ainda durante o "pasa-calles" previsto para o sábado de manhã, entre as

10h00 e as 12h00, num desfile entre o Largo de S. Francisco e o Mercado Municipal de Loulé.

 

 A interpretação, a participação e a simpatia serão alguns dos critérios de avaliação do júri. Os

prémios serão atribuídos após a votação do júri, no segundo dia, e constam dos seguintes: Tuna mais

Tuna - Grande Prémio TUALLE, Melhor Tuna, 2ª Melhor Tuna, Melhor Original, Melhor Solista, Melhor

Instrumental, Melhor Pandeireta, Melhor Porta-Estandarte e Melhor Desfile (Pasa-Calles).

 

 O preço dos bilhetes é de 10 euros (um dia) e 15 euros (dois dias)
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Campeonato Nacional Universitário de Xadrez na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=28aec02f231f4c4baa9a4a58ae139710

 

Tavira, 23 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Ao longo desta quinta-feira, 24 de Novembro, vai decorrer o Campeonato Nacional de Xadrez

(Rápidas Mistas) na sala polivalente da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG),

no edifício do Instituto Superior de Engenharia da UALG, no Campus da Penha.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Esta é a segunda organização nacional universitária no presente ano lectivo, da AAUALG através do

seu Gabinete de Desporto em parceria com a Federação Académica de Desporto Universitário e conta

com o apoio técnico da Academia de Xadrez do Algarve.
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Há fome na Universidade do Algarve, diz Associação Académica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=543960

 

quarta-feira, 23 de Novembro de 2011 | 18:27

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou hoje que há estudantes

com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100 "cabazes" de

primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à Lusa no final de

uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos Serviços de

Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efectiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará quinta-feira o "Projecto Amanha-te", que consiste na atribuição de

"cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales para

fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".

 

 Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem
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Abrigo de Faro.

 

 "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam receber os

'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade", justificou.

 

 Diário Digital com Lusa
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Distribuição de cabazes de alimentos

 

 por Lusa

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou hoje que há estudantes

com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100 "cabazes" de

primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à Lusa no final de

uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos Serviços de

Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efectiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará quinta-feira o "Projecto Amanha-te", que consiste na atribuição de

"cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales para

fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".
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As associações sindicais do sector da educação vão promover amanhã, 24, dia de greve geral, a partir

das 10:00 horas, uma concentração-plenário de trabalhadores não docentes, docentes e

investigadores da Universidade do Algarve, a realizar na porta nascente do campus de Gambelas.

 

 "O ataque ao poder aquisitivo das famílias e o aumento galopante do desemprego, conjugados com

os cortes na ação social escolar, constituem o maior ataque dos últimos 30 anos à garantia da

universalidade do acesso ao ensino superior", referem os sindicatos, na convocatória de greve.

 

 Os sindicatos afirmam-se solidários com todos os trabalhadores por conta de outrem que vêm sendo

"vítimas de uma estratégia concertada de desvalorização do trabalho por via da diminuição dos seus

custos".

 

 As associações sindicais do sector - Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública do Sul e Açores,

Sindicato dos Professores da Zona Sul, Federação Nacional de Professores e Sindicato Nacional do

Ensino Superior/Associação Sindical de Investigadores e Docentes - falam de "ataques ao sistema de

ensino superior e de investigação públicos".

 

 "Somos chamados a participar ativamente nesta greve, pois a nossa participação é um sinal claro de

que não cruzamos os braços nem nos conformamos", sublinham.

 

 A perda acumulada de mais de 20% nas remunerações e o congelamento das carreiras, promoções e

progressões; o subfinanciamento crónico do ensino superior e os ataques sucessivos à sua autonomia;

e a depreciação sistemática dos funcionários públicos e o caminho de degradação e privatização dos

serviços públicos, são alguns dos temas na mira dos sindicalistas.

 

 Redacção/RS

 

 16:33 quarta-feira, 23 novembro 2011
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O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou hoje que há estudantes

com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100 "cabazes" de

primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à agência Lusa no

final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos

Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efetiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará quinta-feira o "Projeto Amanha-te", que consiste na atribuição de

"cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales para

fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".

 

 Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem

Abrigo de Faro.
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 "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam receber os

'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade", justificou.

 

 Redacção/RS

 

 17:06 quarta-feira, 23 novembro 2011
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O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou, esta quarta-feira, que há

estudantes com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias cem

"cabazes" de primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada, em declarações à

Agência Lusa, no final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do

administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efectiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará, na próxima quinta-feira, o "Projecto Amanha-te", que consiste na

atribuição de "cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa

usada, vales para fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades

desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".

 

 Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem

Abrigo de Faro. "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam
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receber os 'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade",

justificou.

 

 publicado a 2011-11-23 às 18:08

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Educacao/Interior.aspx?content_id=2144299
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23/11/2011

Universidade do Algarve

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve e os serviços de ação social da instituição, estão a

ouvir os estudantes nos vários locais que pertencem à academia, para procurar respostas para uma

melhor ação social. Declarações de Guilherme Portada da Associação Académica da Universidade do

Algarve.
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23/11/2011

II Conferência Nacional Sobre o 1º

Emprego

 

A Universidade do Algarve está acolher esta manhã, a II Conferência Nacional Sobre o 1º Emprego.
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O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou, esta quarta-feira, que há

estudantes com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias cem

"cabazes" de primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada, em declarações à

Agência Lusa, no final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do

administrador dos Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efectiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará, na próxima quinta-feira, o "Projecto Amanha-te", que consiste na

atribuição de "cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa

usada, vales para fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades

desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".

 

 Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem

Abrigo de Faro. "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam
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receber os 'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade",

justificou.
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Greve geral Especialistas deitam contas aos possíveis efeitos sociais e políticos

Greve de amanhã será ‘ritual burocratizado’ 
ou é para ser ‘noticiada em todo o mundo’? 
Uma greve geral ainda muda alguma coisa? Depende da adesão e da forma como é entendida 
pela opinião pública. A horas da greve, vários especialistas dizem se vale a pena parar o país

a Uma greve geral ainda mete me-
do a um Governo? Quase 40 anos 
depois do 25 de Abril, ainda é uma 
forma efi caz de contestação social ou 
fi cou reduzida à função de “válvula de 
escape” do descontentamento gene-
ralizado para escoar a tensão latente 
e permitir que, no dia seguinte, tudo 
fi que na mesma? Depende, respon-
dem os especialistas ouvidos pelo PÚ-
BLICO. Divididos quanto à efi cácia e 
ao signifi cado da terceira greve geral 
do país em democracia, todos conver-
gem, porém, na constatação de que 
o país está diferente do que era em 
1988 e mesmo em 2010 — os únicos 
momentos em que as duas centrais 
sindicais, CGTP e UGT se aliaram no 
apelo à paralisação geral. E que, por 
isso, a ressaca desta paralisação pode 
divergir das anteriores e ir para além 
do que é habitual, ou seja, como atira 
o historiador Rui Ramos, fazer mais do 
que a “prova de vida” da CGTP e do 
partido que a apoia.

A repetir-se o que aconteceu em 
1988, gozava o então primeiro-minis-
tro, Cavaco Silva, da primeira maioria 
absoluta da democracia portuguesa, 
e novamente no ano passado, com 
um agastado José Sócrates em fi nal 
de ciclo governativo, as televisões 
vão mostrar imagens de repartições 
e escolas fechadas, legendadas por 
vozes que vociferam contra “os aten-
tados aos direitos dos trabalhadores” 
e vozes que vociferam contra os gre-
vistas que os deixaram apeados no 
caminho para o trabalho, ao mesmo 
tempo que Governo e sindicatos se 
digladiam na discussão quanto aos 
números da adesão.

A questão está em que, para avaliar 
o peso que a greve de amanhã poderá 
ter, difi cilmente se poderá tomar co-
mo referência as duas últimas greves 
gerais. Para começar, porque o país 
mudou. E se é verdade que, no ano 
passado, os portugueses já somavam 
dez anos de moeda única e de juros 
baixos que os transformaram em pro-
prietários de casas e de carros hipote-
cados aos bancos, também é verdade 
que, então, a troika não passava pela 
cabeça de ninguém. E que aquilo que, 
em 2010, era uma luta dos trabalha-
dores é hoje uma questão de cidadãos 
empobrecidos, como apontava recen-
temente o sociólogo Boaventura Sousa 
Santos.

De repente, os problemas do vizi-
nho passaram a ser os nossos. Poucos 
escapam aos cortes nos subsídios de 
Natal ou de férias, ao aumento do IVA 
e do horário de trabalho, do IMI, da 
água, da luz, da electricidade, às redu-
ções salariais. De repente, a ameaça 

Natália Faria teceu em 2010, será reforçada por 
manifestações em todas as capitais 
de distrito. Mas se, apesar disso, a 
greve for igual às anteriores, aquele 
investigador do Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de Lisboa não 
lhe antevê grande consequência prá-
tica. “Será um ritual burocratizado e 
domesticado que servirá para fazer 
uma apreciação da máquina da CG-
TP e do PCP — que têm uma óptima 
organização e que conseguem encher 
a Avenida da Liberdade sem que se 
partam montras — e que, nessa me-
dida, permitirá que o Governo durma 
muito descansado porque toda a gente 
fi ca muito mais aliviada e isso é bom 
para que tudo fi que na mesma”. Se, 
pelo contrário, “a CGTP não conseguir 
conter os protestos, isso será um sinal 
claro que há um descontentamento 
que transborda e que está para além 
deste aspecto ritual que as greves ge-
rais costumam representar”.

Tomando como referência as duas 
últimas e únicas, Ramos considera 
que o que defi nirá quem protestar 
nesta greve “não é o ser afectado 
[pelas medidas de austeridade] mas 
a sua opção ideológica e política de 
quem se reconhece naquele tipo de 
sindicalismo apoiado pelos partidos 
políticos de esquerda”. 

Assim, e sempre atendendo ao pas-
sado recente, Rui Ramos desabituou-
se de ver a greve como barómetro do 
descontentamento social. “Este viu-se 
nas eleições do dia 5 de Junho, em que 
houve uma viragem à direita. Agora 
a greve, em si, o que mostra é que a 
CGTP consegue fazer trabalhar a sua 
máquina porque é fácil àquela máqui-
na produzir aquele resultado e o PCP, 
que não está interessado em margina-
lizar-se, até porque tem assento par-
lamentar e responsabilidades gover-
nativas a nível local, mostra o poder 
que tem, que não é eleitoral mas or-
ganizativo; e, portanto, é uma espécie 
de prova de vida que se faz”. Incapaz 
de “formar uma grande massa eleito-
ral que o faça aceder ao Governo”, o 
PCP, ainda segundo este historiador, 
especializou-se em acções de protesto, 
greves, manifestações. Nesse sentido, 
“é a grande válvula de segurança do 
regime, porque contém os protestos 
em espaços ritualizados”.

Distante desta visão, o historiador 
Manuel Loff , investigador e docente 
na Faculdade de Letras da Universida-
de do Porto, sustenta que “a adesão a 
uma greve geral é, em regra, historica-
mente independente da opção política 
das pessoas”. De modo mais detalha-
do: “A opção por fazer greve está mui-
to mais relacionada com a situação 
contratual das pessoas, com a área de 
actividade profi ssional e com a 

Na véspera de mais uma greve 
geral, Mário Soares, Pedro 
Adão e Silva, Joana Amaral 
Dias, Medeiros Ferreira, Vasco 
Vieira de Almeida, entre outras 
personalidades, lançaram um 
manifesto onde denunciam que 
“os obscuros jogos do capital 
podem fazer desaparecer a 
própria democracia” e alertam 
para “a multidão de aflitos e de 
indignados que existe entre nós 
e que espera por uma alternativa 
inovadora que só a esquerda 

democrática pode oferecer”.
Denominado Um Novo 

Rumo, o manifesto diz 
que “este é o momento 
de mobilizar os cidadãos 

de esquerda que se 
revêem na justiça 

social e no 
aprofundamento 
democrático como 
forma de combater 
a crise”. “Não 
podemos assistir 
impávidos 
à escalada 
da anarquia 
financeira 
internacional 
e ao 

desmantelamento dos Estados 
que colocam em causa a 
sobrevivência da UE”, lê-se 
no documento que hoje será 
tornado público. O texto denuncia 
ainda que “há muita gente aflita 
entre nós: os desempregados 
desamparados, a velhice digna 
ameaçada, os trabalhadores cada 
vez mais precários, a juventude 
sem perspectivas e empurrada 
para emigrar”. Contra a política 
de privatizações, “a efectuar num 
calendário adverso”, o manifesto, 
também subscrito por Isabel 
Moreira,  Mário Ruivo, Pedro 
Delgado Alves e Vítor Ramalho, 
critica o “recuo civilizacional na 
prestação de serviços públicos 
essenciais, em particular na 
saúde, educação, protecção 
social e dignidade no trabalho”, 
considerando-o “inaceitável”. 
E opõe-se “a políticas de 
austeridade que acrescentem 
desemprego e recesso, sufocando 
a recuperação da economia”. 
E é nesse sentido que apela “à 
participação política e cívica 
dos cidadãos que se revêem 
nestes ideias e à sua mobilização 
na construção de um novo 
paradigma”. Margarida Gomes

Apelo de Mário Soares na véspera da greve
Documento é subscrito por mais oito 
personalidades de diferentes origens partidárias

ENRIC VIVES-RUBIO

de desemprego é de uma omnipre-
sença que tolhe o passo. Este cenário 
tanto pode chamar à paralisação aque-
les que se habituaram a ter nas greves 
um anacronismo dos sindicatos, como 
manter presos ao trabalho os descon-
tentes para quem a perda de um dia 
de trabalho agrava a impossibilidade 
de suportar as despesas básicas. Com 
tudo em aberto quanto à adesão, difi -
cilmente se poderá esperar desta pa-
ralisação que derrube o Governo ou 
que prefi gure um “novo 25 de Abril”, 
como clamava há dias o dirigente do 
BE Francisco Louçã. Mas também não 
é de esperar que seja algo que o Go-
verno possa ignorar ou tentar reduzir 
aos suspeitos do costume.

“Uma prova de vida”
Que efeitos mensuráveis poderá en-
tão produzir uma greve como esta? 
“Depende de como vai reagir a 
opinião pública, depende se vai 
conseguir ou não afectar secto-
res inesperados e depende se a 
CGTP consegue ou 
não impedir que 
os protestos resva-
lem para outro ti-
po de confrontos”, 
introduz o historia-
dor Rui Ramos. A 
greve de amanhã 
tem duas singu-
laridades: conta 
com o apoio dos 
movimentos de in-
dignados, como o M12M, e, 
ao contrário do que acon-

Será difícil comparar com as outras greves gerais, porque o país mudou

c
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Os sectores que vão parar e como
Transportes urbanos

Em Lisboa, a Carris 
prevê assegurar 
o funcionamento 
de 50% do regime 
normal de 13 
carreiras, bem 

como do transporte exclusivo 
de deficientes. No Porto, a STCP 
irá garantir os serviços mínimos 
com o funcionamento de 50% do 
regime normal de 23 linhas. Os 
trabalhadores do Metropolitano 
de Lisboa aderem à greve geral. O 
serviço vai sofrer uma paralisação 
total entre as 23h30 do dia 23 e a 1h 
de dia 25. Nas ligações entre Lisboa 
e a margem sul do Tejo, a Transtejo/
Soflusa não garante os serviços 
mínimos. Nas ligações Cacilhas-
Cais do Sodré e Barreiro-Terreiro 
do Paço, os últimos percursos de 
terça-feira e os primeiros de sexta-
feira serão também afectados. A 
empresa vai encerrar todos os 
terminais, caso não haja condições 
de efectuar os percursos.  Nas 
ligações ferroviárias suburbanas, 
prevêem-se perturbações (ver 
“Comboios”).

Comboios
A CP prevê perturbações na 
circulação e supressão de alguns 
comboios. Os impactos para os 
utentes deverão começar logo 
na quarta-feira ao final do dia e 

estender-se até 
ao início de dia 25 
(sexta-feira). Os 
serviços mínimos, 
que a empresa 
tentará garantir, 
correspondem 

a menos de 20% da oferta diária 
nacional. A Fertagus informou 
ter reunidas as condições para 
o normal funcionamento dos 
percursos nas travessia ferroviária 
do Tejo.

Aeroportos
A adesão dos 
controladores 
aéreos, tripulantes 
e técnicos de 
handling vai 
ter impactos 

significativos. Para já, estão 
apenas garantidas duas ligações 
aos Açores e uma à Madeira, ao 
abrigo dos serviços mínimos.  

Ensino
As faculdades 
de Ciências da 
Universidade 
de Lisboa e de 
Ciências Sociais 
e Humanas da 

Universidade Nova poderão não 
funcionar na próxima quinta-
feira. Nestas duas faculdades, 
acrescenta, estarão piquetes de 

greve. Também se realizarão 
piquetes na Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto e na 
Universidade de Trás-os-Montes e 
Alto Douro. No ISCTE, em Lisboa, 
está marcada uma assembleia para 
as 10h30. Na Universidade da Beira 
Interior e no Instituto Politécnico 
de Portalegre, os professores 
estarão reunidos a partir das 10h. 
Na Universidade do Algarve, 
decorrerá uma concentração.  No 
ensino básico e secundário, só no 
próprio dia é que se saberá quantas 
escolas estarão encerradas.

Saúde
O Sindicato 
Independente dos 
Médicos fala em 
“urgências em 
pleno, consultas 
externas paradas, 

blocos cirúrgicos parados”. 
O sindicato espera uma forte 
adesão, mas não arrisca uma 
estimativa. Milhares de médicos 
trabalharão para cumprir serviços 
mínimos nas urgências, nos 
cuidados oncológicos, diálise e 
outros serviços. O Sindicato dos 
Enfermeiros Portugueses espera 
uma adesão entre os 75% e os 85%, 
menor do que a da última greve 
geral, com valores próximos dos 
90%. “Nesta altura, um dia de 
salário pode fazer a diferença”, diz a 
sindicalista Guadalupe Simões.

Função Pública
Os sindicatos 
esperam boa 
adesão dos 
funcionários 
públicos, tal como 
o Sindicato dos 

Quadros Técnicos do Estado. Além 
das escolas, serviços de saúde e 
tribunais, vários serviços públicos 
poderão vir a fechar portas ou 
a trabalhar a meio gás, como 
direcções-gerais, repartições de 
finanças, serviços autárquicos, 
de identificação ou da segurança 
social. Os serviços municipais de 
recolha de lixo poderão parar e, 
segundo a FESAP, os sindicatos 
tentarão evitar “situações de 
ruptura” no fornecimento de água, 
electricidade e gás.

Segurança
Os sindicatos 
representativos 
da ASAE, Serviço 
de Estrangeiros 
e Fronteiras e 
Corpo da Guarda 

Prisional aderiram à greve. Outros 
três sindicatos, em representação 
da PSP, GNR e Polícia Marítima, 
só não aderem organizadamente 
nos desfiles de rua porque tal lhes 
está vedado. Muitos associados, no 
entanto, estando de folga, poderão 
vir a integrar as concentrações.

Cultura
O Teatro do Bairro, 
em Lisboa, não vai 
abrir. O espectáculo 
MetropoLIS, 
pelo Ultimacto, é 
antecipado para 

a véspera, à mesma hora (21h). Na 
Cinemateca, alguns trabalhadores 
vão aderir à greve. Contudo, a 
programação não sofreu qualquer 
alteração. Só no dia, dependendo 
da adesão, será possível medir 
as consequências. A paralisação 
deverá estender-se a museus, 
palácios e outros teatros nacionais 
tutelados pela Secretaria de Estado 
da Cultura, situados na área da 
Grande Lisboa e do Porto. 

Comunicação social
Não se sabe qual 
será o impacto 
da paralisação 
na agência 
noticiosa Lusa, 
onde os jornalistas 

decidiram, em plenário, aderir à 
greve. Nos canais da SIC, assim 
como nos da TVI e nos grupos 
de rádio da Renascença e Media 
Capital, não se prevêem alterações 
de programação. As revistas 
semanais Sábado, do grupo Cofina, 
e Visão, da Impresa, normalmente 
publicadas à quinta-feira, 
anteciparam a saída para hoje.

DANIEL ROCHA
Sindicalistas na preparação da greve geral CGTP-UGT do ano passado

A cobertura do dia da greve geral no PÚBLICO começa online a partir 
da meia-noite de hoje. Num bloco especial no site www.publico.pt, as 
24 horas de paralisação serão retratadas ao minuto e analisadas por 
notícias, reportagens, comentários, vídeos, mapas e infografias. 
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Greve geral Especialistas deitam contas aos possíveis efeitos sociais e políticos

classe social a que se pertence, o 
que, na minha opinião, desmente a 
ideia de que o grevista é uma espécie 
de militante laboral de uma determi-
nada opção política”. 

Apesar de reconhecer que um tra-
balhador da indústria poderá ter di-
fi culdades em perceber o que pode 
mudar com uma greve, Loff  rejeita 
igualmente a ideia de que esta não 
tem impacto. “A greve portuguesa 
vai ser noticiada em todo o mundo, 
como foram as gregas, as francesas e 
as espanholas, e, se a paralisação for 
geral, quem gere a política económica 
é forçado a avaliar a sua capacidade de 
imposição dessa política económica, 
e só por isso já valeria a pena”, de-
fende, reconhecendo, porém, que a 
ausência de consequências imediatas 
e palpáveis pode ser factor de desmo-
bilização. “É o problema da ressaca. 
As pessoas têm expectativas quando 
aos efeitos da greve que fi zeram e de-
pois chegam aos noticiários televisivos 
das oito e ouvem os sindicatos falar 
de uma adesão de 80 por cento e o 
primeiro-ministro de uma adesão de 
cinco por cento e as coisas parece que 
se fi cam por aí”.

Sindicatos não morreram
Apesar de apontar à greve “um pro-
blema de base, que é a perda de salá-
rio de quem nela participa”, Manuel 
Loff  não acredita que este modelo de 
contestação esteja esgotado. E recu-
sa fazer coro com quem insiste na 
certidão de óbito aos sindicatos. “Os 
sindicatos apanharam por tabela na 
descrença que as pessoas manifestam 
relativamente aos partidos políticos, 
mas a verdade é que não assistimos 
ao aparecimento de novas formas de 
organização. Noutros países, do ponto 
de vista eleitoral, há listas cívicas, mui-
to mais candidaturas independentes 
aos órgãos municipais; em Portugal, 
não. As pessoas desconfi am dos parti-
dos mas não têm nenhuma alternativa 
para disputar com eles os espaços de 
manifestação de opinião”. 
E quanto aos movimentos de jovens 
precários, alimentados pelo Facebook 
e que mobilizaram, por exemplo, a 
manifestação de 12 de Março? “É ver-
dade que têm parecido ser muito mais 
adequados à mobilização dos jovens, 
que são muito mais sensíveis a meca-
nismos de convocação como as redes 
sociais e que não são assalariados, por-
que estão a estudar ou desemprega-
dos, e estão completamente perplexos 
e esmagados pela forma inconcebível 
como o mercado de trabalho os trata, 
ignorando-os ou abusando deles. Mas 
a verdade é que sou muito céptico re-
lativamente à sobrevivência no tempo 
de uma rede social como rede efectiva 
de articulação de vontades. Esta tende 
a só concretizar a mobilização em mo-
mentos muito concretos e reduzidos 
do nosso quotidiano. Em 2001, houve 
duas manifestações e ponto. Portanto, 
o problema que se coloca aqui é o da 
continuidade”.

O sociólogo Pedro Adão e Silva tam-
bém não vê nos novos movimentos 
sociais de contestação um prenúncio 
de que os sindicatos e as suas formas 
de protesto são coisa do passado. “São 
tão pouco orgânicos que acabam por 
ter em si a raiz do seu próprio fi m, 
ou seja, aparecem rapidamente e 

desaparecem à mesma velocidade”. 
Logo, “apesar de a principal central 
sindical portuguesa ser muito pou-
co propensa à negociação e de isso 
esvaziar um pouco o sentido actual 
do movimento sindical”, o professor 
do ISCTE considera que “as pessoas 
ainda têm nos sindicatos a forma de 
organização menos má”.

Infl uir na “agenda política”
O principal rosto da manif que a 12 de 
Março levou milhares de jovens à rua, 
João Labrincha, rejeita que a greve e 
os sindicatos se tenham tornado ana-
crónicos. “O M12M tem inscrito na sua 
matriz o reforço da democracia e isso 
faz-se com novos instrumentos de mo-
bilização mas não pela eliminação dos 
de sempre, que continuam a ser váli-
dos”, sustenta, para sublinhar: “Esta 
greve foi convocada pelos sindicatos, 
porque só eles a podem convocar, mas 
também é nossa”. Apesar de estarmos 
a falar de uma faixa fortemente afecta-
da pelo desemprego — e resulta claro 
que não pode fazer greve ao trabalho 
quem não o tem para exercer — e pela 
precariedade que não convida ao pro-
testo (“metade da população activa 
é precária ou desempregada e nove 
em cada dez dos novos contratos são 

precários”, sublinha Labrincha), estes 
jovens prometem uma adesão maci-
ça à paralisação de amanhã. “Vamos 
demonstrar o nosso descontentamen-
to porque os direitos mais básicos de 
todos estão a ser postos em causa, a 
bem dos mercados e a bem de uma 
estabilidade que vem de fora”.

Elísio Estanque vê com bons olhos 
esta “aliança”. “Se estes jovens, que 
são um bocadinho uma tempestade 
sem rumo e sem orientação bem de-
fi nida, se aliarem ao campo sindical, 
nem que seja só por um dia, creio que 
os dois movimentos podem potenciar 
o impacto desta greve”, adianta este 
investigador do Centro de Estudos So-
ciais de Coimbra. Apesar de conside-
rar que “já não vivemos num clima em 
que a rua possa fazer cair um Governo 
e colocar no seu lugar uma força mais 
cúmplice das vozes da rua”, Estanque 
acha que as greves continuam a contar 
para as contas do país. “Nenhum Go-
verno deixa de olhar para as imagens 
dos que se concentram nas ruas e o 
facto de as pessoas se manifestarem 
em defesa de algumas conquistas que 
julgávamos irreversíveis obriga a ou-
tro tipo de discurso e a outro tipo de 
opções na agenda política”. Vale, pois, 
muito a pena a greve, na perspectiva 

deste investigador. “Não é que o Go-
verno vá mudar de repente, ou que o 
impacto se possa medir no dia seguin-
te, mas uma greve maciça dá mais fô-
lego para que os partidos da oposição 
contrariem um cenário de austeridade 
que está a ser apresentado como sen-
do a única verdade possível”.

Nem 100% travarão FMI
Pedro Adão e Silva também não acre-
dita que uma paralisação próxima dos 
100 por cento vá “travar os senhores 
do FMI”. O que não quer dizer que não 
contribua para “ajudar a criar uma 
erosão na base de apoio político do 
Governo”, sobretudo, ressalva, se esta 
greve conseguir escapar ao “sentido 
burocrático” das duas últimas. “Se a 
greve for além do seu espaço tradicio-
nal, e não se fi car pela mobilização dos 
funcionários públicos afectos à CGTP 
e dos bancários ligados à UGT, porá o 
poder político em sentido”.

Para acreditar nisto é preciso acre-
ditar, como Pedro Adão e Silva e Elísio 
Estanque, que “nem toda a mobiliza-
ção política se esgota no momento do 
voto”. Não é o caso de António Mar-
ques, presidente da Associação Indus-
trial do Minho, para quem esta greve 
representa “uma perda enorme” para 

o país e decorre do “fundamentalismo 
das centrais sindicais, que precisam 
de mobilizar os seus ‘clientes’”. 

“A greve é um direito constitucional, 
não discuto isso. Mas fazê-la nesta con-
juntura é de uma demagogia, de um 
oportunismo e de uma insensibilidade 
social a toda a prova”, critica. Numa 
democracia de representação partidá-
ria, acrescenta, “o protesto exerce-se 
nas urnas e não nas ruas”. Muito me-
nos se decorreram apenas cinco meses 
desde as últimas eleições. “Se votámos 
neste Governo, temos que o deixar 
mostrar o que vale, ou alguém acre-
dita que é por via de uma greve que 
os trabalhadores vão arranjar dinheiro 
para pagar a casa ou o carro?...”, ques-
tiona, exortando a um pacto alargado 
que fosse capaz de livrar da bancarro-
ta um país que, segundo o INE, soma 
689,6 mil desempregados. “É uma ter-
minologia um bocado gasta, mas acho 
mesmo que tem que haver aqui um 
pacto, uma cruzada para tornar o país 
mais produtivo e muito mais competi-
tivo”. Mesmo que tal signifi que “criar 
mais insegurança” aos trabalhadores. 
Como? “Sei que parece brutal, mas, 
por exemplo, na função pública, em 
vez de despedir as pessoas, criava-
lhes era mais insegurança, para que 
se mantivessem empenhadas no seu 
trabalho, porque o país tem um pro-
blema de produtividade e as pessoas 
habituaram-se a viver acima das suas 
possibilidades”.

A espada apontada à garganta, por-
tanto, para manter o país a mexer. 
Labrincha ouve e arrepia-se. “Já fui 
contratado sem termo, já fui precário 
e agora sou desempregado. Posso ga-
rantir que era muito mais produtivo 
quando não precisava de andar todos 
os dias angustiado com o meu futuro 
laboral ou com medo de ser despedi-
do de repente ou de fi car doente e sem 
direito a subsídio por doença”. Para 
este responsável do M12M, atirar para 
as costas dos trabalhadores o custo de 
uma greve geral “é de uma enorme fa-
lácia”. “E se falássemos dos decisores 
políticos e dos grandes grupos econó-
micos que andaram a espoliar o erário 
público em milhões de euros durante 
anos a fi o? Não é um dia de greve que 
vai fazer essa diferença no défi ce e na 
dívida pública”.

Rui Ramos não é insensível ao custo 
que uma greve geral acarreta. “Claro 
que ninguém está contente por ter 
que pagar mais impostos e por fi car 
sem os dois meses suplementares de 
salários, agora resta saber se este país 
descontente não irá também ver esta 
greve como uma espécie de abuso, 
atendendo à situação em que nós es-
tamos e ao dinheiro que vai custar”, 
alerta, para sustentar que uma ma-
nifestação ao fi m-de-semana veicula 
descontentamento e sai mais barata. 
Porque, neste momento, os cortes 
salariais “já não estão apenas no vizi-
nho, mas na casa de todos nós”, Elísio 
Estanque acredita que “muita gente 
que gostaria de fazer greve não o vai 
fazer porque primeiro vai fazer contas 
a quanto custa fi car um dia sem apa-
recer ao emprego”. São “30, 40 ou 70 
euros” que podem fazer a diferença 
entre fazer de amanhã um dia igual a 
tantos outros ou sair à rua para exigir 
um plano B do Governo. Mesmo que 
não exista um plano B.

Rui Ramos,
historiador

Elísio Estanque,
investigador

João Labrincha,
rosto do M12M

Manuel Loff ,
historiador

Pedro Adão e Silva,
sociólogo

António Marques,
industrial

c

“[O descontamento] viu-se 

nas eleições (...), em que houve 

uma viragem à direita. Agora 

a greve, em si, o que mostra 

é que a CGTP consegue fazer 

trabalhar a sua máquina”

“Se estes jovens (...) se 

aliarem ao campo sindical, 

nem que seja só por um dia, 

creio que os dois movimentos 

podem potenciar 

o impacto desta greve”

“O M12M tem na sua matriz 

o reforço da democracia  (...) 

com novos instrumentos de 

mobilização mas não pela 

eliminação dos de sempre, 

que continuam válidos”

“Se (...) for geral, quem gere 

a política económica 

é forçado a avaliar a sua 

capacidade de imposição 

dessa política económica, e só 

por isso já valeria a pena”

“[Novos movimentos] são tão 

pouco orgânicos que acabam 

por ter em si a raiz do seu 

próprio fim, ou seja, aparecem 

rapidamente e desaparecem 

à mesma velocidade”

“É um direito constitucional. 

Mas fazê-la nesta conjuntura 

é de uma demagogia, de 

um oportunismo e de uma 

insensibilidade social 

a toda a prova”
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Marcada para amanhã

Uma greve 
geral muda 
alguma coisa? 
Especialistas 
respondem
c Destaque, 4 a 6
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Há fome na Universidade do Algarve e serão distribuídos cabazes com alimentos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Educa%C3%A7%C3%A3o/associacao-academica-assume-que-ha-
fome-na-universidade-e-distribui-cabazes-com-alimentos-1522235/

 

Associação Académica

 

 23.11.2011 - 17:04 Por Lusa

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou hoje que há estudantes

com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100 "cabazes" de

primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à agência Lusa no

final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos

Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais "não permitem uma efectiva ajuda" dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego", disse.

 

 A Associação Académica lançará quinta-feira o "Projecto Amanha-te", que consiste na atribuição de

"cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales para

fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas.

 

 "Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade".
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 Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem

Abrigo de Faro.

 

 "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam receber os

'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade", justificou.
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23/11/2011

Estudantes a passar fome

 

O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve diz que há estudantes a passar

fome.
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Alunos da Universidade do Algarve "passam fome"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2011

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Sociedade/Alunos-da-Universidade-do-Algarve--
quot;passam-fom.aspx

 

O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou esta quarta-feira que há

estudantes com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100

"cabazes" de primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

Por Correio da Manhã

 

 "Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome", disse Guilherme Portada à agência Lusa no

final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos

Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos. O responsável salientou que

os actuais limites orçamentais "não permitem uma efectiva ajuda" dos serviços sociais aos estudantes

mais carenciados. "Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber

uma bolsa reduzida e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um

empréstimo ao banco. O problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece

um ano depois do fim do curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego",

disse. A Associação Académica lançará quinta-feira o "Projecto Amanha-te", que consiste na atribuição

de "cabazes" de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales

para fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas. "Neste

momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes", disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são "uma

resposta da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não

uma substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com

dignidade". Os cem "cabazes" poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio

aos Sem Abrigo de Faro. "A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não

deviam receber os 'cabazes' no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade",

justificou.
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Há fome na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2011

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/fome-cabazes-universidade-algarve-alunos-
tvi24/1301827-4071.html

 

Associação Académica reconhece a situação e distribui cabazes com alimentos aos estudantes

 

 Por: Redacção / ACS|  23- 11- 2011  17: 12

 

 O presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve afirmou esta quarta-feira que há

estudantes com fome na instituição, alguns dos quais começarão a receber dentro de dias 100

cabazes de primeiras necessidades, que incluem alimentos básicos e roupa.

 

 Encontrámos estudantes que dizem que não vão conseguir acabar o curso porque perderam o direito

à bolsa e alguns que nos disseram que já passam fome, disse Guilherme Portada à agência Lusa no

final de uma visita aos dois pólos da Universidade em Faro, na companhia do administrador dos

Serviços de Acção Social da Universidade do Algarve, Amadeu de Matos.

 

 O responsável salientou que os actuais limites orçamentais não permitem uma efectiva ajuda dos

serviços sociais aos estudantes mais carenciados.

 

 Muitos deles disseram-nos que, como perderam a bolsa ou começaram a receber uma bolsa reduzida

e insuficiente para as despesas, têm como única saída o pedido de um empréstimo ao banco. O

problema é que a banca exige que o pagamento desse empréstimo comece um ano depois do fim do

curso e os estudantes estão com pânico de não conseguirem emprego, disse.

 

 A Associação Académica lançará quinta-feira o Projecto Amanha-te, que consiste na atribuição de

cabazes de primeiras necessidades a estudantes, com géneros alimentícios, roupa usada, vales para

fotocópias nos serviços académicos e vales para a prática de modalidades desportivas.

 

 Neste momento já temos centenas de quilos de alimentos e centenas de peças de roupa, graças à

generosidade dos estudantes, disse Guilherme Portada, sublinhando que os cabazes são uma resposta

da Associação Académica às graves carências por que passam alguns estudantes, mas não uma

substituição do esforço que pertence ao Estado de dar a todos o direito ao ensino com dignidade.
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 Os cem cabazes poderão ser levantados, mediante inscrição prévia, no Centro de Apoio aos Sem-

abrigo de Faro.

 

 A pobreza envergonhada existe e por isso decidimos que os estudantes não deviam receber os

cabazes no meio universitário mas sim numa instituição exterior à Universidade, justificou.
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� De acordo com dados do
relatório “Saúde sexual e repro -
dutiva dos estudantes do ensino
superior”, realizado em 2010 e
apresentado em Abril deste ano,
“só 46 por cento” dos jovens
universitários dizem estar
devidamente informados sobre
questões de sexo seguro e
contracepção.

Para o estudo foram entrevis -
tados 3.278 alunos do ano lectivo
2009/2010, de 144 institu tos/uni -
versidades de Portugal.

Por outro lado, 50,2 por cento
dos jovens que frequentam o
ensino universitário não sabem

dizer correctamente qual é a fun -
ção principal da pílula e 50,1 por
cento não sabem o que fazer em
caso de esquecimento de toma.

No entanto, 93,3 por cento
sabem que o preservativo é a
melhor forma de evitar as in fec -
ções sexualmente trans mis sí -
veis e a maioria (mais de 90 por
cento) revela um nível de conhe -
ci mento elevado em relação às
for mas como estas doenças se
trans mitem.

Dados que sustentam a con -
vic ção da Associação para o Pla -
neamento da Família (APF) de
que esta população, com uma

faixa etária entre os 18 e os 25 ou
29 anos, não é tão esclarecida
como seria expectável.

Contactado pela Agência Lu sa,
o director executivo da APF
explicou que todos os anos rea li -
zam campanhas de sensibili za -
ção e de esclarecimento sobre a
contracepção, mas este ano op ta -
ram por direccionar esforços pa -
ra os estudantes uni ver si tá rios.

“É uma população mais es cla -
recida e sê-lo-á prova velmente
em alguns aspectos, mas mes -
mo assim os estudos existentes
revelam falta de conhecimentos
e revelam também com por ta -

men tos de risco na área contra -
ceptiva”, adiantou Duarte Vilar.

Apontou igualmente que “um
terço das interrupções volun tá -
rias de gravidez ocorrem antes
dos 24 anos”.

“Em geral há muita coisa para
adolescentes, mas os pós-
adoles centes, o que nós chama -
mos os 18/25 ou, alargando um
bocadinho, os 18/29, são de facto
sistematicamente esquecidos”,
justificou o responsável, lem -
brando os estudantes que estão
deslocados de casa e não sabem
onde dirigir-se nem têm médico
de família.

De acordo com o director
geral da APF, em comparação
com a faixa etária anterior
(adolescentes), a população uni -
versitária está percentualmente
mais envolvido em relações
sexuais. 

“Por tudo isto, decidi mos
fazer esta campanha de escla -
recimento contraceptivo. Não
há nenhum método em especial,
há de facto uma tenta tiva para
aumentar os conhe ci mentos
dos estudantes uni ver sitários
em matéria de contra cepção”,
sublinhou Artur Vilar.

Razão pela qual, apontou o

responsável, a campanha dá
pelo nome de Semana Aca dé -
mica de Contracepção e tem
como lema “Jogo de Cintura pa -
ra uma Contracepção Segura”.

A campanha arrancou no
passado dia 21 na Cantina 1 da
Cidade Universitária, em Lis -
boa, e passa por quinze locais,
entre a Faculdade de Medicina
da Universidade de Lisboa, a
Can tina da Universidade de
Coim bra, o Colégio Luís Antó -
nio Verney, em Évora, a Cantina
da Universidade do Algarve, em
Faro, ou a Faculdade de Direito
da Universidade do Porto. l

Estudantes universitários têm falta
de conhecimento sobre contracepção
Associação para o Planeamento da Família (APF) iniciou uma campanha de sensibilização junto desta população
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   	Meio: TSF - Última Hora

 	Duração: 00:01:36

 	Hora de emissão: 23:11:00 
ID: 38743154

 
23/11/2011

Há estudantes a passar fome na

Universidade do Algarve

 

Há estudantes a passar fome na Universidade do Algarve. O alerta foi lançado esta quarta-feira pelo

presidente da Associação Académica, Guilherme Portada, justificando que a crise e os cortes nos

apoios sociais estão, este ano, a revelar-se dramáticos.
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Estudantes universitários têm falta de 
conhecimento sobre contraceção e sexo       

Mais de metade dos jo-
vens universitários portu-
gueses não se sentem devi-
damente informados sobre 
sexo seguro e contraceção, 
razão pela qual a Associa-
ção para o Planeamento da 
Família (APF) vai arrancar 
com uma campanha de sen-
sibilização junto desta po-
pulação.

De acordo com dados do 
relatório “Saúde sexual e re-
produtiva dos estudantes do 
ensino superior”, realizado 
em 2010 e apresentado em 
abril deste ano, “só 46 por 
cento” dos jovens univer-
sitários dizem estar devi-
damente informados sobre 
questões de sexo seguro e 
contraceção.

Para o estudo foram en-
trevistados 3.278 alunos do 
ano letivo 2009/2010, de 144 
institutos/universidades de 
Portugal continental.

Por outro lado, 50,2 por 
cento dos jovens que fre-
quentam o ensino universi-
tário não sabem dizer cor-
retamente qual é a função 
principal da pílula e 50,1 por 
cento não sabem o que fazer 
em caso de esquecimento de 
toma.

No entanto, 93,3 por cen-
to sabem que o preservativo 
é a melhor forma de evitar 
as infeções sexualmente 
transmissíveis e a maioria 
(mais de 90 por cento) revela 

um nível de conhecimento 
elevado em relação às for-
mas como estas doenças se 
transmitem.

Dados que sustentam a 
convicção da Associação 
para o Planeamento da Fa-
mília (APF) de que esta po-
pulação, com uma faixa etá-
ria entre os 18 e os 25 ou 29 
anos, não é tão esclarecida 
como seria expectável.

Contactado pela Agência 
Lusa, o diretor executivo da 
APF explicou que todos os 
anos realizam campanhas 
de sensibilização e de escla-
recimento sobre a contrace-
ção, mas este ano optaram 
por direcionar esforços para 
os estudantes universitá-
rios.

“É uma população mais 
esclarecida e sê-lo-á prova-
velmente em alguns aspetos, 
mas mesmo assim os estu-
dos existentes revelam falta 
de conhecimentos e revelam 
também comportamentos de 
risco na área contracetiva”, 
adiantou Duarte Vilar.

Apontou igualmente que 
“um terço das interrupções 
voluntárias de gravidez 
ocorrem antes dos 24 anos”.

“Em geral há muita coi-
sa para adolescentes, mas 
os pós-adolescentes, o que 
nós chamamos os 18/25 ou, 
alargando um bocadinho, 
os 18/29, são de facto siste-
maticamente esquecidos”, 

justificou o responsável, 
lembrando os estudantes 
que estão deslocados de casa 
e não sabem onde dirigir-se 
nem têm médico de família.

De acordo com o dire-
tor geral da APF, em com-
paração com a faixa etária 
anterior (adolescentes), a 
população universitária 
está percentualmente mais 
envolvido em relações sexu-
ais.

“Por tudo isto, decidimos 
fazer esta campanha de es-

clarecimento contracetivo. 
Não há nenhum método em 
especial, há de facto uma 
tentativa para aumentar os 
conhecimentos dos estudan-
tes universitários em maté-
ria de contraceção”, subli-
nhou Artur Vilar.

Razão pela qual, apontou 
o responsável, a campanha 
dá pelo nome de Semana 
Académica de Contraceção 
e tem como lema “Jogo de 
Cintura para uma Contrace-
ção Segura”.

A campanha arrancou 
ontem na Cantina 1 da Cida-
de Universitária, em Lisboa, 
e passa por quinze locais, en-
tre a Faculdade de Medicina 
da Universidade de Lisboa, 
a Cantina da Universidade 
de Coimbra, o Colégio Luís 
António Verney, em Évora, 
a Cantina da Universidade 
do Algarve, em Faro, ou a 
Faculdade de Direito da Uni-
versidade do Porto.

acordo ortográfico
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Bolsa de Técnico de Investigação (m/f) (22-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=46415&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/098069/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BTI/0051/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Técnico de

Investigação, no âmbito do projecto PTDC/MAR/098069/2008, designado por "Mudanças de sistemas

dominados por ervas marinhas para sistemas dominados por algas" financiado pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC) nas seguintes condições:

 

 1) Realizar a monitorização durante o inverno de prados INVASEA seagrass e processar todas as

amostras necessárias assim como os respectivos dados.

 

 2) Realizar experiencias no laboratório examinando o papel de condução de nutrientes e os níveis de

luz para a aptidão da ervas marinhas Zostera marina, Z. noltii e Cymodocea nodosa, bem como as

algas Gracilaria vermiculophylla, Gracilariopsis sp e Ulva sp.

 

 3) Realizar experiências de curto prazo de absorção de nutrientes com algas nativas e algas

invasores.

 

 4) Organização e Gestão do banco de dados.

 

 Doutor Aschwin Hillebrand Engelen (Investigador no CCMAR)

 

 1. Licenciatura na área da biologia ou equivalente;

 

 2. Carta de condução;

 

 3. Fluência em Inglês, escrito e falado.
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 Para a seriação dos candidatos serão aplicados os seguintes critérios:

 

 1. Nota de Licenciatura (25%).

 

 2. Domínio geral de técnicas e métodos de amostragem e ecologia experimental de ervas e

macroalgas marinhas (25 %).

 

 3. Experiência na execução de experiências de crescimento e absorção de nutrientes com ervas e

macroalgas marinhas (25%)

 

 4. Experiência na quantificação da atividade enzimática em ervas e macroalgas marinhas (20%)

 

 5. Experiência em medições do metabolismo do ecossistema marinhos (5%)

 

 Será dada preferência a quem possuir a experiência necessária ao desenvolvimento do trabalho, em

particular nos métodos de trabalho de campo e de laboratório envolvendo ervas marinhas e

macroalgas.

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em.

 

 A bolsa poderá ser eventualmente renovada por períodos adicionais até um máximo total de 12

meses.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Licenciado).

 

 : De 22 de Novembro de 2011 a 06 de Dezembro de 2011.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação (escrita em Inglês), uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum

vitae detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte, número de

identificação fiscal, e referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BTI/0051/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.
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 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Doutor Aschwin Hillebrand Engelen, Investigador no CCMAR (presidente do júri), Professor Doutor Rui

Orlando Pimenta Santos, Prof. Associado c/Agregação na Universidade do Algarve e investigador no

CCMAR (vogal), Doutora Susana Cabaço, Bolseira no CCMAR (vogal).

 

 Faro, 07 de Novembro de 2011

 

 (Publicado ema 22-11-11)

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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AAUALG e SAS da UALG querem ouvir os estudantes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=fd7fb6f837e41936eb831b050db82330

 

Tavira, 22 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUALG) e os Serviços da Acção Social (SAS)

da Universidade do Algarve (UALG) realizam esta quarta-feira uma acção que visa unir esforços para

compreender os problemas ao nível da Acção Social na Universidade do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Preocupados com a evolução das medidas aplicadas às universidades portuguesas, em particular à

acção social, o Presidente da Direcção-Geral da Associação, Guilherme Portada e o Administrador

deste serviço da Universidade, Amadeu Cardoso, querem compreender quais os anseios e

necessidades dos estudantes em questões de acção social escolar.
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Espírito académico invade Cine-Teatro Louletano com o IV FiTUALLE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122290

 

A TUALLE - Tuna Universitária Afonsina de Loulé organiza, nos dias 2 e 3 de dezembro, no Cine-Teatro

Louletano, o IV FiTUALLE - Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina de Loulé, evento

inserido nas comemorações do seu 12.º aniversário.

 

 A concurso vão estar cinco tunas universitárias, vindas de diferentes pontos do país: Semper Tesus -

Tuna da Escola Agrária de Beja, TUSA - Tuna Universitária Agrariarum da Universidade dos Açores,

BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, TUSA - Tuna Académica da

ESTGF e Versus Tuna - Tuna Académica da Universidade do Algarve, para além, claro, da tuna anfitriã.

 

 Para além das atuações no Cine-Teatro, que têm início pelas 22:00 horas, em ambos os dias, os

participantes serão avaliados ainda durante o pasa-calles previsto para o sábado de manhã, entre as

10:00 e as 12:00, num desfile entre o Largo de São Francisco e o mercado municipal de Loulé.

 

 A interpretação, a participação e a simpatia serão alguns dos critérios de avaliação do júri. Os

prémios serão atribuídos após a votação do júri, no segundo dia, premiando a Tuna mais Tuna -

Grande Prémio TUALLE, Melhor Tuna, 2ª Melhor Tuna, Melhor Original, Melhor Solista, Melhor

Instrumental, Melhor Pandeireta, Melhor Porta-Estandarte e Melhor Desfile (Pasa-Calles).

 

 O preço dos bilhetes é de 10 euros (um dia) e 15 euros (dois dias).

 

 Recorde-se que este festival leva já três edições, tendo a primeira acontecido no ano de 2000, a

segunda em 2003, que deu origem à edição de um CD, e a última no ano de 2005. Regressa

novamente neste ano de 2011 numa nova data, integrando as comemorações de mais um aniversário

da TUALLE.

 

 A organização, que conta com o apoio da autarquia louletana, garante que estas duas noites estão

reunidas as condições para muita música, boa disposição e espírito académico.

 

 Redacção/RS

 

Página 328



 11:44 terça-feira, 22 novembro 2011
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Conferencia sobre Mediação Cultural | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=12200

 

Em nome das artes ou em nome dos públicos?

 

 Reflectindo sobre alguns conceitos da mediação cultural

 

 SÁB 10, DOM 11 DE DEZEMBRO 2011

 

 Instituto Português da Juventude (IPJ), Faro

 

 25EUR · Bilhete único para os 2 dias · Desconto 10% sócios LAMA · Inscrição prévia obrigatória

 

 De que modo as práticas artísticas contemporâneas, os centros culturais, os teatros e os museus

estão a lidar com as exigências e as necessidades dos seus públicos? A emancipação dos públicos é

verdadeiramente promovida ou é sobre a falta dela que se constrói a mediação cultural na

actualidade? Que grau de partilha e de participação é solicitado aos públicos espectadores? É a

interpretação do público uma forma de completar o objecto artístico? E onde começa a prática artística

com comunidades e termina a mediação cultural? É o mediador cultural um agente isento e

transparente ou a sua presença condiciona a interpretação dos objectos?

 

 Sem deixar de indagar mas sem respostas à vista, foram convidados profissionais cujo dia-a-dia toca

nestas questões para, em conjunto com o público, reflectirem sobre a importância e a validade da

mediação cultural.

 

 ORADORES*:

 

 Antimuseo | António Branco (Universidade do Algarve) | GAM (Grupo para a Acessibilidade nos

Museus) | ICOM-CECA (Comité para a Educação e Acção Cultural do ICOM) | João Carrolo (Teatro

Municipal de Faro) | João de Brito (LAMA) | Maria Acaso Lopez-Bosch (Pedagogias Invisíveis) |

Manobras no Porto | Raquel dos Santos Arada (Culturgest) | The Dialogue Project

 

 Inscrições com nome, idade, profissão e contacto telefónico para producao.lama@gmail.com
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 * A conferência acontecerá em inglês, espanhol e português. Sem tradução simultânea, programa

sujeito a alterações alheias à organização. Qualquer alteração será comunicada aos inscritos. Será

emitido um certificado de presença para todos os participantes.
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Primeiro emprego em conferência nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=edbdd777879cbb165a94951e6a425b3f

 

Tavira, 22 Nov (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe a II Conferência Nacional sobre 1º

Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
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Espírito Académico no Cine-Teatro Louletano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21177&visual=8&id=0&print_article
=1

 

21-11-11

 

 A Tualle - Tuna Universitária Afonsina de Loulé organiza, nos dias 2 e 3 de dezembro, no Cine-Teatro

Louletano, o IV FiTUALLE - Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina de Loulé, evento

inserido nas comemorações do seu 12º aniversário.

 

 A concurso vão estar cinco tunas universitárias, de diferentes pontos do país: SEMPER TESUS - Tuna

da Escola Agrária de Beja, T.U.S.A. - Tuna Universitária Agrariarum da Universidade dos Açores,

BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, TUSA - Tuna Académica da

ESTGF, VERSUS TUNA - Tuna Académica da Universidade do Algarve e, naturalmente, a TUALLE,

enquanto tuna anfitriã.

 

 Para além das atuações no Cine-Teatro, que têm início pelas 22h00, em ambos os dias, os

participantes serão avaliados ainda durante o "pasa-calles" previsto para o sábado de manhã, entre as

10h00 e as 12h00, num desfile entre o Largo de S. Francisco e o Mercado Municipal de Loulé.

 

 A interpretação, a participação e a simpatia serão alguns dos critérios de avaliação do júri. Os

prémios serão atribuídos após a votação do júri, no segundo dia, e constam dos seguintes: Tuna mais

Tuna - Grande Prémio TUALLE, Melhor Tuna, 2ª Melhor Tuna, Melhor Original, Melhor Solista, Melhor

Instrumental, Melhor Pandeireta, Melhor Porta-Estandarte e Melhor Desfile (Pasa-Calles).

 

 O preço dos bilhetes é de 10 euros (um dia) e 15 euros (dois dias)

 

 A TUALLE

 

 A Tuna Universitária Afonsina de Loulé representa o Instituto no qual estudam os seus elementos, o

Instituto Superior Dom Afonso III, em Loulé. Uma tuna onde os elementos pertencentes são

exclusivamente do sexo masculino, respeitando a velha tradição do trovadorismo estudantil.

 

 Este projeto teve início em meados de novembro de 1999, com algumas ideias formadas por parte de
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elementos da TUNAAF, Tuna Académica Dom Afonso III. Estas ideias foram concretizadas numa

reunião levada a cabo por cinco estudantes: Carlos Viegas, Emiliano Silva, Hugo Lopes, João

Rodrigues e Júlio Guerreiro.

 

 Esta reunião realizou-se no dia 1 de dezembro de 1999 (data da fundação da Tuna), num dos mais

emblemáticos cafés da cidade de Loulé, onde em tempos o conhecido poeta Aleixo declamava os seus

poemas, o Café Calcinha. Desta reunião nasceu o Concílio Magno, entidade fundadora da tuna.

 

 Os ensaios começaram no dia 19 de Março de 2000, e com a primeira atuação oficial em Vilamoura.

 

 Desde aí a Tuna tem tido várias atuações pelas mais diversas regiões de Portugal.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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A335

Espírito académico invade Cine-Teatro Louletano com o IV FiTUALLE | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8318

 

Por Sul Informação 22 de Novembro de 2011 Comentar

 

 INUAF, Loulé, Música

 

 &nbsp

 

 A TUALLE - Tuna Universitária Afonsina de Loulé organiza, nos dias 2 e 3 de dezembro, no Cine-

Teatro Louletano, o IV FiTUALLE - Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina de Loulé,

evento inserido nas comemorações do seu 12º aniversário.

 

 A concurso vão estar cinco tunas universitárias, vindas de diferentes pontos do país: SEMPER TESUS -

Tuna da Escola Agrária de Beja, T.U.S.A. - Tuna Universitária Agrariarum da Universidade dos Açores,

BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, TUSA - Tuna Académica da

ESTGF, VERSUS TUNA - Tuna Académica da Universidade do Algarve e, naturalmente, a TUALLE,

enquanto tuna anfitriã.

 

 Para além das atuações no Cine-Teatro, que têm início pelas 22h00, em ambos os dias, os

participantes serão avaliados ainda durante o "pasa-calles" previsto para o sábado de manhã, entre as

10h00 e as 12h00, num desfile entre o Largo de S. Francisco e o Mercado Municipal de Loulé.

 

 A interpretação, a participação e a simpatia serão alguns dos critérios de avaliação do júri. Os

prémios serão atribuídos após a votação do júri, no segundo dia, e constam dos seguintes: Tuna mais

Tuna - Grande Prémio TUALLE, Melhor Tuna, 2ª Melhor Tuna, Melhor Original, Melhor Solista, Melhor

Instrumental, Melhor Pandeireta, Melhor Porta-Estandarte e Melhor Desfile (Pasa-Calles).

 

 O preço dos bilhetes é de 10 euros (um dia) e 15 euros (dois dias)

 

 Este Festival leva já três edições, tendo a primeira acontecido no ano de 2000, a segunda em 2003,

que deu origem à edição de um CD, e a última no ano de 2005. Regressa novamente neste ano de

2011 numa nova data, integrando as comemorações de mais um aniversário da TUALLE.
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 A organização, que conta com o apoio da Câmara Municipal, garante que estas duas noites estão

reunidas as condições para muita música, boa disposição e espírito académico.

 

 A TUALLE

 

 A Tuna Universitária Afonsina de Loulé é uma nobre representante do Instituto no qual estudam os

seus elementos, o Instituto Superior Dom Afonso III, em Loulé. Uma tuna onde os elementos

pertencentes são exclusivamente do sexo masculino, respeitando assim a velha tradição do

trovadorismo estudantil.

 

 Este projeto teve início em meados de novembro de 1999, com algumas ideias formadas por parte de

elementos da TUNAAF, Tuna Académica Dom Afonso III. Estas ideias foram finalmente concretizadas

numa reunião levada a cabo por cinco estudantes: Carlos Viegas, Emiliano Silva, Hugo Lopes, João

Rodrigues e Júlio Guerreiro.

 

 Esta reunião realizou-se no dia 1 de dezembro de 1999 (data da fundação da Tuna), num dos mais

emblemáticos cafés da cidade de Loulé, onde em tempos o conhecido poeta Aleixo declamava os seus

poemas, o Café Calcinha. Desta reunião nasceu o Concílio Magno, entidade fundadora da tuna.

 

 Contando com a preciosa ajuda do amigo Jorge Semião começaram os ensaios e, no dia 19 de Março

de 2000, a TUALLE teve a sua primeira atuação oficial em Vilamoura. Desde aí a Tuna tem tido várias

atuações pelas mais diversas regiões de Portugal, desde o Algarve passando pelo Alentejo,

Estremadura, Beiras, Açores e Madeira.

 

 Com o espírito académico, e através da música, o grupo tem levado a todos estes recantos a alegria e

a boa disposição algarvia, elevando bem alto o nome da cidade de Loulé e da Universidade.
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A337

IV FiTUALLE: Espírito académico invade Cine-Teatro Louletano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2011

Meio: Vai Passear Online

URL: http://www.vaipassear.com/novidades/eventos-e-lazer/item/1954-iv-fitualle-
esp%C3%ADrito-acad%C3%A9mico-invade-cine-teatro-louletano

 

A TUALLE - Tuna Universitária Afonsina de Loulé organiza, nos dias 2 e 3 de dezembro, no Cine-Teatro

Louletano, o IV FiTUALLE - Festival Internacional da Tuna Universitária Afonsina de Loulé, evento

inserido nas comemorações do seu 12º aniversário.

A concurso vão estar cinco tunas universitárias, vindas de diferentes pontos do país: SEMPER TESUS -

Tuna da Escola Agrária de Beja, T.U.S.A. - Tuna Universitária Agrariarum da Universidade dos Açores,

BAGATUNA - Tuna Masculina da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, TUSA - Tuna Académica da

ESTGF, VERSUS TUNA - Tuna Académica da Universidade do Algarve e, naturalmente, a TUALLE,

enquanto tuna anfitriã.

Para além das atuações no Cine-Teatro, que têm início pelas 22h00, em ambos os dias, os

participantes serão avaliados ainda durante o "pasa-calles" previsto para o sábado de manhã, entre as

10h00 e as 12h00, num desfile entre o Largo de S. Francisco e o Mercado Municipal de Loulé.

A interpretação, a participação e a simpatia serão alguns dos critérios de avaliação do júri. Os prémios

serão atribuídos após a votação do júri, no segundo dia, e constam dos seguintes: Tuna mais Tuna -

Grande Prémio TUALLE, Melhor Tuna, 2ª Melhor Tuna, Melhor Original, Melhor Solista, Melhor

Instrumental, Melhor Pandeireta, Melhor Porta-Estandarte e Melhor Desfile (Pasa-Calles).

O preço dos bilhetes é de 10 euros (um dia) e 15 euros (dois dias)

Recorde-se que este Festival leva já três edições, tendo a primeira acontecido no ano de 2000, a

segunda em 2003, que deu origem à edição de um CD, e a última no ano de 2005. Regressa

novamente neste ano de 2011 numa nova data, integrando as comemorações de mais um aniversário

da TUALLE. A organização, que conta com o apoio da Câmara Municipal, garante que estas duas noites

estão reunidas as condições para muita música, boa disposição e espírito académico.
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A338

  Tiragem: 7014

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 8,95 x 14,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38668778 21-11-2011

� Mais de metade dos jovens
universitários portugueses não
se sentem devidamente infor-
mados sobre sexo seguro e con-
tracepção, razão pela qual a
Associação para o Planeamento
da Família (APF) vai arrancar
com uma campanha de sensibi-
lização junto desta população.

De acordo com dados do rela-
tório “Saúde sexual e reproduti-
va dos estudantes do ensino
superior”, realizado em 2010 e
apresentado em Abril deste ano,
«só 46 por cento» dos jovens
universitários dizem estar devi-
damente informados sobre
questões de sexo seguro e con-
tracepção. Para o estudo foram
entrevistados 3.278 alunos do
ano lectivo 2009/2010, de 144
institutos/universidades de
Portugal continental.

Por outro lado, 50,2 por cento
dos jovens que frequentam o
ensino universitário não sabem
dizer correctamente qual é a fun-

ção principal da pílula e 50,1 por
cento não sabem o que fazer em
caso de esquecimento de toma.

Contactado pela agência Lusa,
o director executivo da APF expli-
cou que todos os anos realizam
campanhas de sensibilização e de
esclarecimento sobre a contra-
cepção, mas este ano optaram por
direccionar esforços para os estu-
dantes universitários. A campa-
nha dá pelo nome de Semana
Académica de Contracepção e
tem como lema “Jogo de Cintura
para uma Contracepção Segura”.

A campanha arranca hoje na
Cantina 1 da Cidade Universitá-
ria, em Lisboa, e passa por quin-
ze locais, entre a Faculdade de
Medicina da Universidade de
Lisboa, a Cantina da Universi-
dade de Coimbra, o Colégio Luís
António Verney, em Évora, a
Cantina da Universidade do
Algarve, em Faro, ou a Faculda-
de de Direito da Universidade
do Porto. l

CAMPANHA SOBRE CONTRACEPÇÃO ARRANCA HOJE

Universitários estão pouco
informados sobre sexo seguro
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A339

  Tiragem: 10272

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Regional

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 8,01 x 13,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38668923 21-11-2011

� Mais de metade dos jovens
universitários portugueses não
se sentem devidamente infor-
mados sobre sexo seguro e con-
tracepção, razão pela qual a
Associação para o Planeamento
da Família (APF) vai arrancar
com uma campanha de sensibi-
lização junto desta população.

De acordo com dados do rela-
tório “Saúde sexual e reproduti-
va dos estudantes do ensino
superior”, realizado em 2010 e
apresentado em Abril deste ano,
«só 46 por cento» dos jovens
universitários dizem estar devi-
damente informados sobre
questões de sexo seguro e con-
tracepção. Para o estudo foram
entrevistados 3.278 alunos do
ano lectivo 2009/2010, de 144
institutos/universidades de
Portugal continental.

Por outro lado, 50,2 por cento
dos jovens que frequentam o
ensino universitário não sabem
dizer correctamente qual é a fun-

ção principal da pílula e 50,1 por
cento não sabem o que fazer em
caso de esquecimento de toma.

Contactado pela agência Lusa,
o director executivo da APF expli-
cou que todos os anos realizam
campanhas de sensibilização e de
esclarecimento sobre a contra-
cepção, mas este ano optaram por
direccionar esforços para os estu-
dantes universitários. A campa-
nha dá pelo nome de Semana
Académica de Contracepção e
tem como lema “Jogo de Cintura
para uma Contracepção Segura”.

A campanha arranca hoje na
Cantina 1 da Cidade Universitá-
ria, em Lisboa, e passa por quin-
ze locais, entre a Faculdade de
Medicina da Universidade de
Lisboa, a Cantina da Universi-
dade de Coimbra, o Colégio Luís
António Verney, em Évora, a
Cantina da Universidade do
Algarve, em Faro, ou a Faculda-
de de Direito da Universidade
do Porto. l

CAMPANHA SOBRE CONTRACEPÇÃO ARRANCA HOJE

Universitários estão pouco
informados sobre sexo seguro
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A340

Atlântico Expresso   Tiragem: 6650

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Preto e Branco

  Área: 11,51 x 16,24 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38677283 21-11-2011

Nada pode parar subida 

das águas do mar, diz 

especialista      

O nível das águas do mar, 
que subiu 15 centímetros no 
último século, continuará a su-
bir “nas próximas gerações” e 
nada o pode parar, “nem que a 
temperatura do planeta parasse 
de aumentar”, disse uma espe-
cialista.

Ana Ramos Pereira, in-
vestigadora do Instituto de 
Geografi a e Ordenamento do 
Território (IGOT), enunciou 
que 57 por cento da subida do 
nível das águas se deve à ex-
pansão térmica dos oceanos e 
apenas 28 por cento ao degelo 
dos glaciares e cabos de gelo, 
sendo os restantes 15 por cen-
to devidos a causas diversas de 
carácter local.

A especialista da Universi-
dade de Lisboa falava à Lusa 
à margem do encontro Mar 
Português, que teve lugar na 
Universidade do Algarve, em 

Faro.
“O nível das águas está a 

subir há 18 mil anos, não é só 
agora, em consequência do 
aquecimento do planeta”, subli-
nhou ressalvando que na última 
década esta foi uma tendência 
que se acelerou.

“Mas mesmo que o aque-
cimento do planeta parasse de 
repente, como há um enorme 
volume de ar, a sua inércia não 
permitiria que parasse a subida 
[do mar]. Ela continuará e vai 
continuar, mesmo que o pla-
neta deixe de aquecer, durante 
várias gerações”, disse.

A geógrafa sustentou que 
a inevitabilidade da subida 
do nível do mar é um dado 
a ter em conta no quadro do 
ordenamento do território do 
litoral, “que é uma área impor-
tantíssima do ponto de vista 
económico e social”.
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A341

  Tiragem: 163986

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 42

  Cores: Cor

  Área: 14,61 x 13,11 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38668285 21-11-2011 | Algarve
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A342

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 27,40 x 36,05 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38899398 21-11-2011
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  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,36 x 1,36 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38899398 21-11-2011
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A344

APFEUAlg recolhe bens para instituições do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122242

 

A Associação de Pós-Graduados da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve promove, até

ao próximo dia 16 de dezembro, a iniciativa APFEUAlg - Mão Amiga, que pretende recolher bens para

doar a três instituições a operar na região algarvia.

 

 A associação conta com a participação de todos para ajudar no trabalho meritório desenvolvido por

estas instituições no Algarve, "num cenário onde cada vez mais famílias carenciadas procuram ajuda",

refere-se.

 

 Alimentos não perecíveis (azeite, conservas de peixe, enlatados, óleo, leite); shampô e gel de banho;

vestuário em boas condições, toalhas e cobertores; e artigos de puericultura (fraldas, toalhitas), são

alguns dos bens que os interessados poderão doar.

 

 Os bens serão recebidos na sede da APFEUAlg ou no secretariado das pós-graduações na Faculdade

de Economia da Universidade do Algarve, no campus de Gambelas.

 

 O Centro de Apoio ao Sem Abrigo, o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve e a Cáritas-Algarve

são as IPSS que vão receber os bens.

 

 Redacção/RS

 

 08:35 segunda-feira, 21 novembro 2011
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A345

ASCA promove vários eventos no período natalício
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122241

 

A Associação Cultural e Social de Almancil (ASCA) vai promover uma série de iniciativas de âmbito

solidário e social durante a época natalícia, conferindo "bem-estar e paz nos corações dos seus

utentes e daqueles que mais carecem".

 

 Como habitualmente, a associação promoverá, no dia 11 de dezembro, das 9:00 horas às 13:00, um

bazar de natal onde os visitantes poderão aceder a vestuário, calçado, brinquedos, acessórios e peças

de decoração, a preços bastante reduzidos, iniciativa que visa a angariação de fundos para a

prossecução do projecto social.

 

 Os utentes das valências de centro de dia, apoio domiciliário e lar de idosos serão os convidados de

honra para um almoço de natal a realizar no dia 16 de Dezembro, com a companhia dos seus

familiares, dos corpos sociais da associação, membros do executivo da junta de freguesia de Almancil,

da GNR e do clero local, entre outras figuras.

 

 A festa contou com a colaboração da Universidade do Algarve, nomeadamente de um grupo de alunas

do 4.º ano do curso de Assessoria de Administração, da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e

Turismo.

 

 Orientadas por Maria Helena Nunes, as estudantes abraçaram um projeto solidário, contribuindo para

esta iniciativa com toda a decoração natalícia para o espaço e com uma tarde de animação para

aqueles que compartilham o seu dia-a-dia na ASCA.

 

 Este grupo encontra-se ainda a promover um sorteio de natal de angariação de fundos para a causa

da associação almancilense. Os prémios serão rifados durante o almoço de natal.

 

 No dia 19 de dezembro, a partir das 15:00, numa usual colaboração com a Câmara Municipal de

Loulé, proceder-se-á à entrega de cabazes de natal a famílias carenciadas de Almancil.

 

 Também as crianças terão o seu momento de magia natalícia, com o programa Anjos, realizado em

parceria com a Associação das Crianças Carenciadas no Algarve.
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 Cerca de 170 crianças carenciadas da freguesia de Almancil, referenciadas pelas escolas e pela ASCA,

terão oportunidade de receber o presente de natal mais desejado.

 

 Redacção/RS

 

 07:03 segunda-feira, 21 novembro 2011
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A347

Universitários têm falta de conhecimentos sobre sexo seguro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=543220

 

domingo, 20 de Novembro de 2011 | 13:41

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

contracepção nem sobre práticas de sexo seguro, razão pela qual a Associação para o Planeamento da

Família (APF) vai arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior,

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, só 46% dos jovens universitários dizem estar

devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal Continental.

 

 Mais de metade (50,2%) dos jovens que frequentam o ensino universitário não souberam dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1% não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3% sabe que o preservativo é a melhor forma de evitar as infecções sexualmente

transmissíveis e a maioria (mais de 90%) revela um nível de conhecimento elevado em relação às

formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam campanhas de

sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por direccionar

esforços para os estudantes universitários.

 

 É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim
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os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva, adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorre antes dos 24 anos.

 

 Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos, justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o director-geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 Por tudo isto decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contracepção, sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura.

 

 A campanha arranca no dia 21 de Novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por 15 locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade de

Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro, e

a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

 

 Diário Digital / Lusa
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A349

O que vai fechar ou ser afectado pela greve geral
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2011

Meio: Público Online - Economia

Online

URL: http://economia.publico.pt/Noticia/o-que-vai-fechar-ou-ser-afectado-pela-greve-geral-
1521956

 

21.11.2011 - 23:06 Por PÚBLICO

 

 Saiba o que já está previsto e o que pode acontecer no dia da greve geral em diversos sectores ()

 

 Transportes urbanos

 

 Em Lisboa, a Carris prevê assegurar o funcionamento de 50% do regime normal das carreiras 12, 36,

703, 708, 735, 738, 742, 751, 755, 758, 760, 767 e 790, bem como do transporte exclusivo de

deficientes.

 

 No Porto, a STCP, irá garantir os serviços mínimos com o funcionamento de 50% do regime normal

das linhas 200, 205, 300, 301, 305, 400, 402, 500, 501, 508, 600, 602, 603, 701, 702, 801, 901,

902, 903, 905, 907, 4M e 5M.

 

 Os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa vão aderir à greve geral. A empresa anunciou que o

serviço vai sofrer uma paralisação total entre as 23h30m do dia 23 (quarta-feira) e a 01h00m de dia

25 (sexta-feira).

 

 Nas ligações entre Lisboa e a margem sul do Tejo, a Transtejo/Soflusa não garante os serviços

mínimos durante as 24 horas de greve, ficando o transporte dependente da adesão paralisação. A

empresa vai encerrar todos os terminais, caso não haja condições de efectuar percursos entre as duas

margens.

 

 Os sindicatos têm estado em conversações com trabalhadores de cerca de de cem empresas privadas

de transporte rodoviário de passageiros por todo o país, entre as quais Rodoviária de Lisboa,

Transportes Sul do Tejo, Rodoviária do Alentejo e Rodoviária da Beira Litoral.

 

 Aeroportos
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 A adesão dos controladores aéreos, dos tripulantes e dos técnicos de handling vai ter impactos

significativos na aviação. Para já, estão apenas garantidas duas ligações aos Açores e uma à Madeira,

ao abrigo dos serviços mínimos. A gestora aeroportuária ANA já aconselhou os passageiros a consultar

as companhias antes de se dirigirem aos aeroportos.

 

 Os pilotos da TAP têm nova greve convocada para Dezembro (9, 10, 11 e 12) e para Janeiro (3, 4, 5

e 6).

 

 Escolas e universidades

 

 As faculdades de Ciências da Universidade de Lisboa e de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade Nova poderão não funcionar na próxima quinta-feira, segundo o Sindicato Nacional do

Ensino Superior. Nestas duas faculdades, acrescenta, estarão piquetes de greve. Também se

realizarão piquetes na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro.

 

 No ISCTE, em Lisboa, está marcada uma assembleia para as 10h30, para docentes, investigadores,

funcionários e alunos. Na Universidade da Beira Interior e no Instituto Politécnico de Portalegre os

professores estarão reunidos a partir das 10h00. Na universidade do Algarve decorrerá uma

concentração.

 

 No ensino básico e secundário, só no próprio dia é que se saberá quantas escolas estarão encerradas.

As duas principais federações de sindicatos de professores aderiram à greve. O Sindicato dos

Professores da Grande Lisboa também está a preparar piquetes de greve.

 

 Na última greve geral, os dados contabilizados pelo Ministério da Educação davam conta de que a

adesão do pessoal não docente (38%) ultrapassou a dos professores (23%). Já a Federação Nacional

de Professores situou a adesão dos docentes nos 75%.

 

 Segundo a tutela, estiveram encerradas 32% das cerca de cinco mil escolas públicas existentes. A

Fenprof indicou 80%.

 

 Segurança

 

 Os sindicatos representativos da ASAE, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Corpo da Guarda

Prisional aderiram à greve. Outros três sindicatos, em representação da PSP, GNR e Polícia Marítima,

só não aderem organizadamente nos desfiles de rua porque tal lhes está vedado. Ainda assim, estima-

se que muitos associados destes três sindicatos, estando de folga, possam vir a integrar as

concentrações.
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 Cultura

 

 O Teatro do Bairro, em Lisboa, não vai abrir no dia da greve geral. O espectáculo MetropoLIS, pelo

grupo de Teatro Ultimacto, agendado para esse dia, será antecipado para a véspera, à mesma hora

(21h00).

 

 Na Cinemateca Portuguesa, alguns trabalhadores vão aderir à greve, no entanto a programação não

sofreu nenhuma alteração. Só no dia, dependendo da adesão, é que se sabem as consequências.
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A torre de Coimbra em obras, em 2010: o  ensino superior busca mudanças
PAULO PIMENTA

Superior tem 
rede desajustada, 
mas fusões criam 
desconfi ança
Reitores e presidentes dos 
politécnicos avisam que medida 
pode não ser efi caz para reduzir 
custos de funcionamento

Samuel Silva

a A oferta formativa no ensino supe-
rior é desajustada, reconhecem os res-
ponsáveis das instituições nacionais, 
que defendem uma reformulação da 
rede existente. A maioria mostra-se 
favorável à possibilidade de fusões, 
mas alerta para os problemas que a 
solução pode criar, especialmente no 
interior do país. Além disso, se a ideia 
passa por reduzir custos, a medida 
não seria efi caz, advertem reitores e 
presidentes dos politécnicos. 

A união entres instituições de ensi-
no superior é maioritariamente vista 
como uma solução interessante a mé-
dio prazo e se precedida de um deba-
te sobre o tema. “As fusões são uma 
possibilidade real, que merece estudo 
sério”, defende o reitor da Universi-
dade de Coimbra, João Gabriel Silva. 
A avançar, “deveria ser discutida no 
seio da academia”, adverte o adminis-
trador do Politécnico de Santarém, 
Pedro Carvalho. 

Para já, responsáveis do Politécnico 
de Castelo Branco e da Universidade 
de Évora acreditam que a discussão 
é “prematura”. Até porque o tema 
tem sido “abordado exclusivamente 

numa óptica de dimensão das insti-
tuições”, sublinha o presidente do 
ISCTE, Luís Reto: “Parece-nos uma 
abordagem simplista.” 

As fusões “não se irão traduzir em 
reduções de despesas signifi cativas”, 
considera o presidente do Politécni-
co de Portalegre, Joaquim Mourato. 
“Não é essa solução que vai resolver 
este problema em universidades, que 
depois da fusão terão o mesmo tipo 
de confi guração organizacional e de 
gestão”, sublinha Luís Reto. 

A união entre instituições é porém 
uma solução que “poderá ser bené-
fi ca”, diz o presidente do Instituto 
Politécnico da Guarda, Constantino 
Rei, desde que corresponda a uma 

“estratégia política nacional de reor-
ganização da rede de instituições e da 
oferta formativa”. Caso contrário, a 
dinâmica pode reduzir-se a institui-
ções de Lisboa e Porto, adverte. 

O único caso de fusão em andamen-
to envolve precisamente as universi-
dades Técnica e Clássica de Lisboa 
(ver caixa), visto como um processo 
tendente ao “reforço da massa crítica 
nas universidades” num quadro de 
competitividade a nível europeu. 

A competição internacional tem si-
do o motivo evocado para as fusões 
em países como Bélgica, Suécia ou 
França. Em Espanha, a discussão es-
tá a ser levada a sério especialmente 
desde que, no mês passado, a medida 
foi defendida no documento Estraté-
gia Universidade 2011, um relatório 
de especialistas europeus, em que se 
defende a fusão de instituições e de 
centros de investigação. 

Sobre a matéria, o Ministério da 
Educação e Ciência (MEC) não tem 
nenhuma iniciativa prevista. Mas, em 
entrevista ao PÚBLICO, há três sema-
nas, o ministro Nuno Crato classifi cou 
a possibilidade de fusões como “um 
processo interessante”, mas que terá 
que partir das próprias instituições. 
Uma posição que agrada ao presiden-
te do Politécnico de Coimbra, Rui An-
tunes, para quem as fusões motivadas 
“por uma decisão política genérica” 
seriam “desastrosas”, por se traduzi-
rem na “aniquilação” de instituições, 
“sem proveito para o país”. 

Preocupação transversal aos vários 
responsáveis do ensino superior é o 
custo que o eventual desaparecimen-
to de algumas universidades e politéc-
nicos pode ter para as zonas em que 
estão sedeados. A racionalização da 
rede tem que ter em conta “o impac-
to regional e a descentralização do 
ensino”, diz o reitor da Universidade 
do Algarve, João Pinto Guerreiro. “A 
fusão de duas instituições no interior 
do país, se não for acompanhada da 
racionalização da oferta no litoral, 
terá apenas como efeito o empobre-
cimento das instituições que nela se 
envolverem”, sustenta o presidente 
do Politécnico da Guarda. 

Entre os líderes do ensino superior 
público há uma posição consensual: 

João Gabriel 
Silva, reitor 
de Coimbra, 
pensa que “as 
fusões são uma 
possibilidade 
real, que merece 
estudo sério”

A Universidade Técnica 
de Lisboa e a Universidade 
Clássica de Lisboa estão a 
preparar a criação de uma nova 
universidade na capital, que 
integre as valências das duas 
instituições. Este é o único caso 
em que a fusão entre instituições 
do ensino superior está próxima 
de ser concretizada. 

Neste momento, os 
responsáveis das duas 
universidades estão a preparar 
informação e documentos e a 
promover discussão interna. 
Só depois disso se lançarão 
numa fase final de debate, que 
conduzirá à decisão definitiva 
relativamente a este processo. 
Mas, caso a fusão avance 

mesmo, não haverá “quaisquer 
considerações de redução de 
pessoal ou de custos”, informam 
as duas instituições. 

A solução prende-se com 
a semelhança “em termos 
de dimensão formativa, de 
investigação e de recursos”, 
justifica a reitora da Universidade 
Técnica de Lisboa, Helena 
Pereira. As duas universidades, 
diz, “complementam-se, com 
muito poucas sobreposições, 
em termos de áreas científicas”, 
acrescenta a mesma responsável, 
para quem Portugal passará a 
ter “um grande universidade”, 
com uma “massa crítica que a 
tornará competitiva em termos 
internacionais”. S.S. 

Único caso a ser preparado
Técnica e Clássica preparam fusão em Lisboa 

a oferta está desajustada e necessita 
de ser reformulada. “O problema está 
no excesso de oferta igual em institui-
ções demasiado próximas em termos 
geográfi cos”, sintetiza o presidente 
do Instituto Politécnico do Cávado 
e Ave (IPCA), João Carvalho. “Seria 
importante pensarmos na racionali-
zação da rede, de forma a aproveitar 
o potencial já instalado nas várias re-
giões”, admite o presidente do Poli-
técnico de Beja, Vito Carioca. 

Para que isso aconteça, “há vários 
instrumentos”, segundo o reitor da 
Universidade de Aveiro, Manuel An-
tónio Assunção: oferta de cursos em 
colaboração, estabelecimento de 
consórcios ou partilha de recursos. 
A especialização de algumas institui-
ções e uma racionalização da oferta 
formativa é apontada pelos respon-
sáveis como outra solução a ter em 
conta, bem como uma cada vez maior 
colaboração entre as universidades e 
politécnicos, quer ao nível da forma-
ção, quer da investigação.

Universidades e Politécnico Responsáveis querem debate profundo sobre processo
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Estudantes universitários têm falta de conhecimento sobre contracepção e sexo
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 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

sexo seguro e contracepção, razão pela qual a Associação para o Planeamento da Família (APF) vai

arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população, avança a agência Lusa.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior",

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, "só 46%" dos jovens universitários dizem estar

devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal continental.

 

 Por outro lado, 50,2% dos jovens que frequentam o ensino universitário não sabem dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1% não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3% sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as infecções sexualmente

transmissíveis e a maioria (mais de 90%) revela um nível de conhecimento elevado em relação às

formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela agência Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam

campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por

direccionar esforços para os estudantes universitários.
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 "É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim

os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva", adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que "um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorrem antes dos 24

anos".

 

 "Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos", justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o director geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 "Por tudo isto, decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contracepção", sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema "Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura".

 

 A campanha arranca no dia 21 de Novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por quinze locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade

de Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro,

ou a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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Campanha colmata falta de conhecimento de estudantes universitários sobre contraceção e sexo

seguro

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

sexo seguro e contraceção, razão pela qual a Associação para o Planeamento da Família (APF)?arranca

hoje com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior??,

realizado em 2010 e apresentado em abril deste ano, "só 46 por cento?? dos jovens universitários

dizem estar devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contraceção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano letivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal continental.

 

 Por outro lado, 50,2 por cento dos jovens que frequentam o ensino universitário não sabem dizer

corretamente qual é a função principal da pílula e 50,1 por cento não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3 por cento sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as infeções

sexualmente transmissíveis e a maioria (mais de 90 por cento) revela um nível de conhecimento

elevado em relação ? s formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela Agência Lusa, o diretor executivo da APF explicou que todos os anos realizam

campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre a contraceção, mas este ano optaram por

direcionar esforços para os estudantes universitários.
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 "É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspetos, mas mesmo assim os

estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contracetiva??, adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que "um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorrem antes dos 24

anos??.

 

 "Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos??, justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o diretor geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 "Por tudo isto, decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contracetivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contraceção??, sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contraceção e tem como lema "Jogo de Cintura para uma Contraceção Segura??.

 

 A campanha arranca hoje na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa por quinze locais,

entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade de Coimbra, o

Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro, ou a

Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

 

 21 de novembro de 2011

 

 @Lusa
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Por Sul Informação 21 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Crise, Juventude, Tavira

 

 &nbsp

 

 Mais de duas centenas de alunos, pais e professores encheram, na sexta-feira, em Tavira, o Cine

Teatro António Pinheiro, para debater o cenário de crise mundial.

 

 Apelidado de Debate Humano para o Alerta (Dhuda), o evento foi organizado pela Escola Secundária

Dr. Augusto Correia de Tavira, em parceria com elementos da equipa da Unidade de Cuidados na

Comunidade Talabriga do Centro de Saúde de Tavira, e procurou debater as questões do

desenvolvimento humano, num contexto de turbulência financeira.

 

 Ao mesmo tempo, tentou responder à questão sobre se há vida além da crise dos mercados e deixou

pistas sobre o que podem as gerações mais jovens fazer para ultrapassar os constrangimentos do

futuro.

 

 Para tentar encontrar algumas respostas, a organização convidou académicos, economistas, médicos,

jornalistas e políticos, que começaram por refletir sobre as causas que colocaram Portugal num

cenário de recessão e responderam às dúvidas - ouna gíria juvenil - de uma plateia maioritariamente

sub-18.

 

 De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Tavira Jorge Botelho, apesar de existir uma

crítica generalizada ao poder governamental, apenas as gerações de políticos poderão retirar o país da

situação de crise. Ainda assim, considera que o papel dos mais novos será fundamental para produzir

qualquer alteração e lembrou que a maioria dos movimentos sociais partiu dos jovens, onde a

insatisfação é prematura.
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 Já António Fragoso, docente na Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve, lembrou

que a desregulação dos mercados se deve sobretudo ao facto de o dinheiro que circula no mundo da

finança ter superado há muito o dinheiro que circula na economia real e alertou que nem o grupo dos

20 países mais ricos do mundo, o G20, consegue fazer face ao dinheiro que circula no mercado

especulativo.

 

 Também presente no painel de oradores, o diretor da RTP 2, Jorge Wemans, recordou que o contexto

de crise foi despoletado por um núcleo muito reduzido de intervenientes no mundo da alta finança,

cerca de 400 a 500 pessoas, a que se juntou a terrível circunstância de se terem colocado lado a lado

os conceitos de matemática, especulação e crise.

 

 O também jornalista acrescentou que o atual paradigma da comunicação faz com que exista

demasiada diversidade de interesses, o que pode criar uma noção de passividade. Se, por um lado,

temos a noção de que o planeta é só um, por outro lado torna-se mais difícil construir identidades e

caminhar para um mesmo local, notou Wemans.

 

 Focando a sua comunicação no perigo dos rumores, o economista Orlandino Rosa diz que o rumo da

informação e das notícias tem ajudado a propiciar a ideia de que tudo está mal, quando, afinal, a

questão é bem mais simples. 88 por cento das pessoas possuem tanto como os restantes 12 por cento

e isto só por si indica que o funcionamento da economia assenta numa base de desigualdade. E citou

exemplos.

 

 Já alguém consumiu o papo-seco que o padeiro produziu esta noite? Pois o mesmo não acontece com

as dívidas soberanas, onde as gerações futuras já estão endividadas antes de nascerem. Se isto

continuar, há o risco de a banca desaparecer, sublinhou.

 

 Igualmente convidado a dar sua perspetiva sobre o que pode, afinal, contribuir para aumentar o

capital de desenvolvimento humano, Rui Lourenço, médico e ex-presidente da Administração Regional

de Saúde do Algarve, notou que, se há área em que Portugal evoluiu, foi a dos cuidados de saúde,

onde a redução drástica da taxa de mortalidade infantil é disso exemplo.

 

 Contudo, lembrou que muitos dos indicadores de desenvolvimento humano só conheceram dinâmicas

positivas pós-25 de Abril, enquanto na generalidade de Europa esse processo começou no pós-guerra.

 

 Tal como é notório que o país evoluiu na saúde, também a crise e os indicadores económicos podem

conhecer outro rumo: basta que cada um dos presentes nesta sala se inquietem e não fiquem atrás de

um computador, sugeriu Rui Lourenço.

 

 De acordo com a jornalista Elisabete Rodrigues, moderadora do debate, apesar de terem ficado

algumas perguntas por responder, permaneceu a certeza de que houve uma plateia de jovens que,
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durante três horas, estive disponível para perceber que a crise não é um assunto que tenha surgido de

um dia para o outro.

 

 O facto de quase duas centenas de jovens terem mostrado disponibilidade, a uma sexta-feira, para

virem ouvir falar sobre desenvolvimento humano, mostra que há vontade de transportar novas ideias

para a sala de aula.

 

 Discurso direto: Alunos também deixam sugestões

 

 Carlos Teixeira / 16 anos: Ouso falar não porque tenha experiência, mas porque sou um observador

crítico. Assusta-me, enquanto cidadão, ver a falta de motivação dos jovens que me rodeiam. Custa-

me a crer que não haja nenhum assunto que não agrade a nenhuma pessoa. É na luta pela descoberta

de um talento nosso que pode estar a chave para mudar algo. Só ficamos atrasados porque não

conseguimos desenvolver outro tipo de capacidades.

 

 João Tavares / 16 anos: O que nos vendem na TV não é real, até porque só aparecemos no pequeno

ecrã quando matamos ou quando somos mortos. E isto terá de acabar. Os media não podem mostrar

apenas o mundo dos poderosos. Temos que começar a explorar o outro lado. Muitas luzes fazem um

clarão e é aí que a mudança começa.

 

 Bruna Fernandes / 16 anos: Ter este Cine Teatro cheio, em Tavira, mostra que não há falta de

iniciativa dos jovens. Acredito que, se as pessoas não podem ter filhos devido aos constrangimentos

económicos, envelhecendo a sociedade, é tempo de os mais velhos darem o seu contributo, de forma

revitalizar a economia. O saber fazer das gerações mais velhas é algo que tem de ser retomado.

 

 Jorge / Associação de Estudantes / 19 anos: Independentemente do que nos digam, o mundo não

acabou quando aaterrou no aeroporto da Portela. Apesar de muita coisa estar mal, esta crise

despertou-nos e fará com que, no futuro, não cometamos os erros do passado.

 

 Escola e centro de saúde lado a lado

 

 Além dos alunos e professores da Escola Secundária de Tavira e do Centro de Saúde de Tavira, o

debate contou com a organização de Adriana Torres (Terapeuta ocupacional no Centro de Saúde de

Tavira), Fernanda Santos (Professora da Escola Secundária de Tavira e coordenadora do Projeto de

Educação para a Saúde) e Graciela Caldeira (Assistente técnica do ACES Sotavento). O site Sul

Informação foido evento.
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Maestro Roberto Montenegro dirige concerto da Orquestra do Algarve em Tavira | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2011
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Por Sul Informação 21 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Música, Orquestra do Algarve, Tavira

 

 &nbsp

 

 O maestro Roberto Montenegro vai dirigir, no domingo, dia 27 de novembro, às 21h30, um concerto

da Orquestra do Algarve, na Igreja do Carmo, em Tavira.

 

 O concerto apresentará uma peça de W.A. Mozart (Sinfonia Nº 41 em Dó Maior, K. 551,) e outra de F.

Mendelssohn (Sinfonia Nº 4 em Lá Maior, Op. 90,).

 

 Os bilhetes custam 7,50 euros, podendo ser adquiridos, no próprio dia, no local do concerto.

 

 Galardoado com o Prémio Jerusalém 2004, Roberto Montenegro é reconhecido, de forma unânime,

pela imprensa especializada e público em geral, pela qualidade do seu trabalho enquanto de diretor de

orquestra e pedagogo.

 

 Deu aulas superiores de direção de orquestra, na Universidad del Litoral (Argentina) e exerceu

funções de assistente na Escuela Superior de Música de La Comunidad Económica Europea, em

Saluzzo (Itália), em Santiago de Compostela (Espanha) e nos Cursos Internacionais, em Bérgamo

(Itália).

 

 Roberto Montenegro realizou os seus estudos com Guido Santórsola e, aconselhado por Igor

Markevitch, mudou-se para a Alemanha, onde estudou direção de Orquestra, na Escola Superior de

Música e Arte Dramático de Hamburgo.

 

 Formou-se, também, com os maestros Aldo Ceccato e Sergiu Celibidache, estudando ainda, com este

último, Fenomenologia da Música na Universidade Guttenberg, em Maguncia.
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 Ao longo da sua carreira dirigiu diversas orquestras e colaborou com artistas de grande prestígio.

 

 Durante esta sua estadia no Algarve, o maestro vai realizar, entre 22 e 25 de novembro, uma

Masterclass Internacional de Direção de Orquestra, aberta a maestros de todas as nacionalidades, no

Grande Auditório da Universidade do Algarve, em Faro.

 

 Esta Masterclass terá a participação da Orquestra do Algarve, estando o reportório centrado em obras

de Mozart, Mendelssohn e Schubert.
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na qual a equipa portuguesa 
competiu com estudantes de 
países como Espanha, França, 
Suíça, Itália e Áustria. Até à data 
de fecho desta edição não foi 
possível saber os resultados, 
uma vez que só ontem foram 
anunciados os vencedores.  
Mas no momento desta en-
trevista, a equipa portuguesa 
garantiu que, independente-
mente dos resultados, o mais 
importante é participar pelo 
prazer de competir. «Expectati-
vas à parte, o mais importante é 
o gosto neste tipo de competi-
ções e na resolução de proble-
mas. Todos os conhecimentos 
que usamos nas competições, 
adquirimo-los sozinhos e por 
vontade própria com ajuda, se 
necessária, de ex-participantes 
portugueses.»

desafio foi (e sempre será) en-
contrar as soluções dos pro-
blemas. A resolução passa por 
perceber o tipo de problema 
que se está a resolver e como 
se deve atacá-lo. Uma das di-
ficuldades é entender o que 
nos é ‘realmente’ pedido e o 
programa não funcionar como 
estamos à espera. Aí é preciso 

Um osso duro de roer
Mas não foi uma vitória fácil, já 
que nem todos os exercícios 
propostos eram óbvios para 
estudantes. Para a equipa do 
IST, a maior dificuldade foi pre-
cisamente essa, a de identificar 
e saber agir em tempo real. No 
entanto, esse também foi um 
factor aliciante. «O nosso maior 

A receita para vencer
Os problemas são variados, 
desde a colocação de anún-
cios em auto-estradas que 
permitem evitar o pagamento 
de portagens, passando pela 
criação de sistemas de crip-
tografia que criam comunica-
ções seguras, até métodos de 
compressão de dados, entre 
outros. O ambiente é tenso, 
é preciso saber trabalhar em 
equipa, e foi precisamente 
esse factor que levou os ‘Luta-
dores de Foo’ a vencer a pro-
va. «A participação da equipa 
nesta competição realizou-se 
sempre com muito trabalho 
conjunto e uma boa dinâmi-
ca de equipa. Em cada etapa 
na resolução de um problema 
houve troca de ideias entre os 
membros da equipa, o que, 
além de ser motivador para 
cada elemento, se torna mais 
produtivo. Basicamente foi 
esta a nossa estratégia e aque-
la que nos permitiu alcançar a 
vitória», conta Francisco Huhn.

Os ‘Lutadores de Foo’ foram os vencedores da Maratona Interuniversitária de Programação de 2011. A equipa composta 
por estudantes de engenharia do Instituto Superior Técnico venceu a competição nacional que decorreu em Outubro 

na Universidade do Algarve. Após esta vitória a equipa participou na competição europeia no passado fim-de-semana, em Madrid. 

LuTAdOreS de FOO 
reSOLveM PrObLeMAS

Francisco Huhn (mestrado 
em Engenharia Aeroespacial),  
Rafael Schimassek (licenciatura 
em Engenharia de Informática 
e Computadores) e Raúl Pena-
guião (licenciatura em Matemá-
tica Aplicada e Computação) 
são a equipa conhecida pelo 
nome de guerra ‘Lutadores  
de Foo’. Os estudantes do Ins-
tituto Superior Técnico (IST) 
defrontaram 17 equipas de di-
versas universidades portugue-
sas e foram os vencedores da 
Maratona Interuniversitária de 
Programação (MIUP) deste ano, 
que decorreu na Universidade 
do Algarve a 22 de Outubro.
Cada uma das equipas tinha à 
sua disposição um computa-
dor equipado com o sistema 
operativo Linux e muitos pro-
blemas para resolver. 
O objectivo desta competição 
passa por reunir os conheci-
mentos adquiridos na área da 
programação e aplicá-los a 
cada um dos problemas enun-
ciados o mais rápido possível. 

COMPeTIÇÃO. Alunos do Instituto Superior Técnico venceram Maratona Interuniversitária de Programação

Andreia Arenga
• editorial@mundouniversitario.pt

muita paciência e não deses-
perar, caso contrário, torna-se 
muito mais difícil encontrar 
e corrigir o erro», descreve  
a equipa.

O prazer de competir
Os ‘Lutadores de Foo’ dispu-
taram ainda a Southwestern 
European Regional Contest, 

Para os estudantes do Técnico a maior dificuldade foi ter de agir rapidamente e em tempo real.
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Estudantes universitários têm falta de conhecimento sobre contracepção e sexo
seguro
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Campanha

 

 20 | 11 | 2011   15.57H

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

sexo seguro e contracepção, razão pela qual a Associação para o Planeamento da Família (APF) vai

arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior",

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, "só 46 por cento" dos jovens universitários

dizem estar devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal continental.

 

 Por outro lado, 50,2 por cento dos jovens que frequentam o ensino universitário não sabem dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1 por cento não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3 por cento sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as infecções

sexualmente transmissíveis e a maioria (mais de 90 por cento) revela um nível de conhecimento

elevado em relação às formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela Agência Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam

campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por
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direcionar esforços para os estudantes universitários.

 

 "É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim

os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva", adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que "um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorrem antes dos 24

anos".

 

 "Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos", justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o director geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 "Por tudo isto, decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contracepção", sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema "Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura".

 

 A campanha arranca no dia 21 de Novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por quinze locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade

de Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro,

ou a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

 

Destak/Lusa |
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CASTELO BRANCO: Luís Costa profere a última aula: "As ideias que nunca vos direi"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2011
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URL: http://aquemealemtejo.blogspot.com/2011/11/castelo-branco-luis-costa-profere.html

 

Luís do Rosário Dias da Costa, Professor Coordenador do IPCB/Escola Superior de Educação de Castelo

Branco vai deixar a docência. "As ideias que nunca vos direi" é o tema da sua última aula, que

ocorrerá no dia 25 de Novembro de 2011, às 17h30m, no Auditório da ESECB. A prelecção não tem

como destinatários somente o seu público "natural", os alunos, mas dirige-se a toda comunidade.

"Vou falar das coisas que me preocupam, da situação de Portugal, do mundo e da vida", diz Luís

Costa.

 

 Licenciado em Serviço Social (1977) e em Sociologia (1980), Luís Costa obteve o grau de mestre em

Ciências da Educação em 1985. Fez provas públicas para Professor Coordenador na área da Sociologia

da Educação, em 1995, e, em 2006, obteve o Diploma de Estudos Avançados em Serviço Social. Foi

Assistente no Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa e no Instituto Universitário da Beira

Interior.

 

 Desde 1985, a sua carreira profissional foi dedicada à Escola Superior de Educação de Castelo Branco,

onde desempenhou inúmeros cargos, como a Coordenação de cursos de mestrado, a Direcção de

Departamento e, igualmente, o lugar de Director da ESECB, entre 1997 e 2000. Ainda no quadro das

actividades desenvolvidas no Instituto Politécnico de Castelo Branco, foi Presidente do Conselho

Científico da ESART entre 2004 e 2006.

 

 Foi, igualmente, Coordenador Institucional da Avaliação Interna do Instituto Politécnico de Castelo

Branco, entre 1996 e 1997. Desempenhou as funções de Presidente do Júri de aferição da estrutura e

exigência científica e pedagógica dos cursos de bacharelato e complementar, conferente do grau de

licenciado, em Serviço Social, da Escola Superior de Administração Pública do Instituto Superior

Politécnico de Macau. Foi Coordenador do Grupo de Acompanhamento e Avaliação Final do Plano de

Formação do Centro de Formação da Associação de Escolas do Concelho da Covilhã e avaliador

externo da Acção de Formação Contínua "A Área Escola - Projecto Educativo de Escola" da Escola

Superior de Educação da Universidade do Algarve. Foi, também, membro da Comissão de Ética do

Hospital Amato Lusitano (2001- 2005).

 

 Tem variadíssimas publicações na área da Sociologia da Educação, sendo destacar que é autor do
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livro "Culturas e Escola - A Sociologia da Educação na Formação de Professores" e co-autor de "As

Escolas e as Famílias em Portugal - realidade e perspectivas".

 

 Publicada por MMendes
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Maioria dos universitários tem falta de conhecimentos sobre sexo seguro
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domingo, 20 de Novembro de 2011 | 13:41

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

contracepção nem sobre práticas de sexo seguro, razão pela qual a Associação para o Planeamento da

Família (APF) vai arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior,

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, só 46% dos jovens universitários dizem estar

devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal Continental.

 

 Mais de metade (50,2%) dos jovens que frequentam o ensino universitário não souberam dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1% não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3% sabe que o preservativo é a melhor forma de evitar as infecções sexualmente

transmissíveis e a maioria (mais de 90%) revela um nível de conhecimento elevado em relação às

formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam campanhas de

sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por direccionar

esforços para os estudantes universitários.

 

 É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim
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os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva, adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorre antes dos 24 anos.

 

 Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos, justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o director-geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 Por tudo isto decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contracepção, sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura.

 

 A campanha arranca no dia 21 de Novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por 15 locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade de

Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro, e

a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

 

 Diário Digital / Lusa
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Estudantes universitários têm falta de conhecimento sobre contraceção e sexo seguro
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campanha procura colmatar lacuna

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

sexo seguro e contraceção, razão pela qual a Associação para o Planeamento da Família (APF) vai

arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior",

realizado em 2010 e apresentado em abril deste ano, "só 46 por cento" dos jovens universitários

dizem estar devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contraceção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano letivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal continental.

 

 Por outro lado, 50,2 por cento dos jovens que frequentam o ensino universitário não sabem dizer

corretamente qual é a função principal da pílula e 50,1 por cento não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3 por cento sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as infeções

sexualmente transmissíveis e a maioria (mais de 90 por cento) revela um nível de conhecimento

elevado em relação às formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela Agência Lusa, o diretor executivo da APF explicou que todos os anos realizam

campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre a contraceção, mas este ano optaram por

direcionar esforços para os estudantes universitários.

 

 "É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspetos, mas mesmo assim os
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estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contracetiva", adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que "um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorrem antes dos 24

anos".

 

 "Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos", justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o diretor geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 "Por tudo isto, decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contracetivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contraceção", sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contraceção e tem como lema "Jogo de Cintura para uma Contraceção Segura".

 

 A campanha arranca no dia 21 de novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por quinze locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade

de Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro,

ou a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

 

 Redacção/RS

 

 12:29 domingo, 20 novembro 2011
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Metade dos jovens universitários mal informados sobre sexo
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Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

sexo seguro e contracepção, razão pela qual a Associação para o Planeamento da Família (APF) vai

arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior",

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, "só 46 %" dos jovens universitários dizem estar

devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal continental.

 

 Por outro lado, 50,2% dos jovens que frequentam o ensino universitário não sabem dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1% não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3% sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as infecções sexualmente

transmissíveis e a maioria (mais de 90 %) revela um nível de conhecimento elevado em relação às

formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela Agência Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam

campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por

direccionar esforços para os estudantes universitários.

 

 "É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim

os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva", adiantou Duarte Vilar.
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 Apontou igualmente que "um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorrem antes dos 24

anos".

 

 "Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos", justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o director geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 "Por tudo isto, decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contracepção", sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema "Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura".

 

 A campanha arranca na segunda-feira na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa por

quinze locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade de

Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro, ou

a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.

 

 publicado a 2011-11-20 às 15:29

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Sociedade/Interior.aspx?content_id=2136272

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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Campeonato Nacional Universitário de Xadrez na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122217

 

O Campeonato Nacional Universitário de Xadrez, em rápidas mistas, vai decorrer quinta feira, 24, na

sala polivalente da Associação Académica da Universidade do Algarve, no edifício do Instituto Superior

de Engenharia, no Campus da Penha.

 

 Esta é a segunda organização nacional universitária da associação académica algarvia no presente

ano letivo, através do seu gabinete de Desporto, em parceria com a Federação Académica de Desporto

Universitário e com o apoio técnico da Academia de Xadrez do Algarve.

 

 A competição conta com a participação de 24 estudantes, em representação de diversas instituições

de ensino superior nacionais, como a Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, Universidades

Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e Universidade do Algarve.

 

 Os representantes da academia algarvia serão Bruno Joaquim, do curso de Engenharia Civil, Cláudio

Fernandes, do curso de Finanças Empresariais, e Guilherme Portada, do curso de Economia.

 

 Redacção/RS

 

 08:13 domingo, 20 novembro 2011
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Maioria dos universitários tem falta de conhecimentos sobre contracepção e sexo
seguro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Sociedade/maioria-dos-universitarios-tem-falta-de-
conhecimentos-sobre-contracepcao-e-sexo-seguro-1521729/

 

Saúde

 

 20.11.2011 - 10:21 Por Lusa

 

 Mais de metade (50,2%) dos jovens que frequentam o ensino universitário não soube dizer

correctamente qual é a função principal da pílula

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

contracepção nem sobre práticas de sexo seguro, razão pela qual a Associação para o Planeamento da

Família (APF) vai arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior",

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, "só 46%" dos jovens universitários dizem estar

devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal Continental.

 

 Mais de metade (50,2%) dos jovens que frequentam o ensino universitário não soube dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1 por cento não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3 por cento sabe que o preservativo é a melhor forma de evitar as infecções

sexualmente transmissíveis e a maioria (mais de 90 por cento) revela um nível de conhecimento

elevado em relação às formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.
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 Contactado pela Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam campanhas de

sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por direccionar

esforços para os estudantes universitários.

 

 "É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim

os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva", adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que "um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorre antes dos 24

anos".

 

 "Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos", justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o director-geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 "Por tudo isto decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contracepção", sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema "Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura".

 

 A campanha arranca no dia 21 de Novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por 15 locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade de

Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro, e

a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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Maioria dos universitários tem falta de conhecimentos sobre contracepção e sexo
seguro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2011

Meio: Público Online - P3 Online

URL: http://p3.publico.pt/actualidade/sociedade/1481/maioria-dos-universitarios-tem-falta-
de-conhecimentos-sobre-contracepcao-

 

Associação para o Planeamento da Família (APF) vai arrancar com uma campanha de sensibilização

junto dos universitários

 

 Texto de Lusa . 20/11/2011 - 10:45

 

 //

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

contracepção nem sobre práticas de sexo seguro, razão pela qual a Associação para o Planeamento da

Família (APF) vai arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 De acordo com dados do relatório "Saúde sexual e reprodutiva dos estudantes do ensino superior",

realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, "só 46%" dos jovens universitários dizem estar

devidamente informados sobre questões de sexo seguro e contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal Continental. Mais de metade (50,2%) dos jovens que frequentam

o ensino universitário não souberam dizer correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1 por

cento não sabem o que fazer em caso de esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3 por cento sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as doenças

sexualmente transmissíveis e a maioria (mais de 90 por cento) revela um nível de conhecimento

elevado em relação às formas como estas doenças se transmitem.

 

 Menos esclarecida do que o expectável

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável. Contactado pela Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam
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campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por

direccionar esforços para os estudantes universitários.

 

 "É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim

os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva", adiantou Duarte Vilar. Apontou igualmente que "um terço das interrupções

voluntárias de gravidez ocorre antes dos 24 anos".

 

 "Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos", justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 Campanha arranca a 21 de Novembro

 

 De acordo com o director-geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais. "Por tudo isto

decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum método em especial,

há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes universitários em matéria

de contracepção", sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema "Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura".

 

 A campanha arranca no dia 21 de Novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por 15 locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade de

Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro, e

a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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Notícias de S. Braz   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Preto e Branco

  Área: 18,81 x 27,31 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38651895 20-11-2011
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Notícias de S. Braz   Tiragem: 2000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 13,72 x 28,25 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38651911 20-11-2011
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Seminário sobre "Cidadania e Responsabilidade Social" na apresentação do Banco
Local de Voluntariado de Faro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=7986

 

Por Sul Informação 19 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Faro, Solidariedade, Voluntariado

 

 &nbsp

 

 A Câmara Municipal de Faro, no âmbito da apresentação do Banco Local de Voluntariado de Faro,

promove um seminário no dia 28 de novembro, às 15h00, dedicado à temática do voluntariado,

intitulado "no Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico do Campus da Penha da Universidade do Algarve.

 

 O Seminário enquadra-se no âmbito das Comemorações do Ano Europeu do Voluntariado 2011 e visa

destacar as práticas de voluntariado existentes assim como evidenciar exemplos de sucesso de Bancos

Locais de Voluntariado. bem como sensibilizar para a prática do voluntariado e para os deveres

cívicos. Na iniciativa participa a presidente da Comissão Nacional Para a Promoção do Voluntariado

Elza Chambel.

 

 As inscrições, apesar de gratuitas, são obrigatórias e deverão ser remetidas com o nome, contacto

telefónico, endereço de e-mail e função ou entidade, para o bancolocaldevoluntariado@cm-faro.pt, até

dia 27 de novembro (sujeito à capacidade do Auditório).

 

 Programa Provisório

 

 15h00 - Receção

 

 15h30 - Abertura do Oficial

 

 Reitor da Universidade do Algarve

 

 Presidente da Câmara Municipal de Faro
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 Mesa - Cidadania e Responsabilidade Social

 

 Moderadora:

 

 Vereadora do Pelouro da Acão Social (Câmara Municipal de Faro)

 

 Dr.ª Alexandra Rodrigues Gonçalves

 

 16h00 - 1º Painel -O Voluntariado em Portugal

 

 Presidente da Comissão Nacional Para a Promoção do Voluntariado

 

 16h30 - 2º Painel -O Voluntariado nas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens em Risco

 

 Equipa técnica -Coordenação Sul na Comissão Nacional de Proteção das Crianças e Jovens em Risco

 

 Dr. Jorge Souto

 

 17h00 - Pausa para Café

 

 17:15 - 3º Painel -Voluntariado Empresarial Responsabilidade Social na Delta Cafés

 

 Comendador Rui Nabeiro (a confirmar)

 

 17h45 - 4º Painel - OVoluntariado na Saúde - 1 Década de Experiências de Voluntariado no Hospital

de Faro EPE

 

 Responsável pelo Serviço social e grupo de Voluntariado do Hospital de Faro EPE, Dra. Ermelinda

Gago

 

 Vereadora do Pelouro da Acão Social (Câmara Municipal de Faro)

 

 Dr.ª Alexandra Rodrigues Gonçalves

 

 Prof. Dr. António Carlos Pestana Fragoso Almeida, daESEC (Escola Superior de Educação e

Comunicação)
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Campeonato Nacional Universitário de Xadrez disputa-se na Universidade do Algarve |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=8059

 

Por Sul Informação 20 de Novembro de 2011 Comentar

 

 AAUALG, Faro, Universidade, Xadrez

 

 &nbsp

 

 O Campeonato Nacional de Xadrez (Rápidas Mistas) decorrerá ao longo do próximo dia 24 de

novembro, na sala polivalente da AAUALG, no edifício do Instituto Superior de Engenharia da

Universidade do Algarve, no Campus da Penha, em Faro.

 

 A competição conta com a participação de 24 estudantes em representação de diversas instituições

de ensino superior nacionais, tais com a Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, das

Universidades Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e naturalmente da

Universidade do Algarve.

 

 A academia algarvia conta com o Bruno Joaquim, do curso de Engenharia Civil, com Cláudio

Fernandes, do curso de Finanças Empresariais, e com Guilherme Portada, do curso de Economia,

disponíveis para procurar a melhor forma de conquistar o xeque-mate vitorioso.

 

 Esta é a segunda organização nacional universitária neste ano letivo, da Associação Académica da

Universidade do Algarve através do seu Gabinete de Desporto em parceria com a Federação

Académica de Desporto Universitário e conta com o apoio técnico da Academia de xadrez do Algarve.
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Universitários têm falta de conhecimento sobre contracepção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/11/2011

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/universitarios-sexo-contracepcao-tvi24/1300647-
4071.html

 

Associação para o Planeamento da Família (APF) vai arrancar com uma campanha de sensibilização

 

 Por: Redacção|  20- 11- 2011  12: 42

 

 Mais de metade dos jovens universitários portugueses não se sentem devidamente informados sobre

sexo seguro e contracepção, razão pela qual a Associação para o Planeamento da Família (APF) vai

arrancar com uma campanha de sensibilização junto desta população.

 

 A agência Lusa dá conta que, de acordo com dados do relatório Saúde sexual e reproductiva dos

estudantes do ensino superior, realizado em 2010 e apresentado em Abril deste ano, só 46 por cento

dos jovens universitários dizem estar devidamente informados sobre questões de sexo seguro e

contracepção.

 

 Para o estudo foram entrevistados 3.278 alunos do ano lectivo 2009/2010, de 144

institutos/universidades de Portugal continental.

 

 Por outro lado, 50,2 por cento dos jovens que frequentam o ensino universitário não sabem dizer

correctamente qual é a função principal da pílula e 50,1 por cento não sabem o que fazer em caso de

esquecimento de toma.

 

 No entanto, 93,3 por cento sabem que o preservativo é a melhor forma de evitar as infecções

sexualmente transmissíveis e a maioria (mais de 90 por cento) revela um nível de conhecimento

elevado em relação às formas como estas doenças se transmitem.

 

 Dados que sustentam a convicção da Associação para o Planeamento da Família (APF) de que esta

população, com uma faixa etária entre os 18 e os 25 ou 29 anos, não é tão esclarecida como seria

expectável.

 

 Contactado pela Agência Lusa, o director executivo da APF explicou que todos os anos realizam

campanhas de sensibilização e de esclarecimento sobre a contracepção, mas este ano optaram por
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direccionar esforços para os estudantes universitários.

 

 É uma população mais esclarecida e sê-lo-á provavelmente em alguns aspectos, mas mesmo assim

os estudos existentes revelam falta de conhecimentos e revelam também comportamentos de risco na

área contraceptiva, adiantou Duarte Vilar.

 

 Apontou igualmente que um terço das interrupções voluntárias de gravidez ocorrem antes dos 24

anos.

 

 Em geral há muita coisa para adolescentes, mas os pós-adolescentes, o que nós chamamos os 18/25

ou, alargando um bocadinho, os 18/29, são de facto sistematicamente esquecidos, justificou o

responsável, lembrando os estudantes que estão deslocados de casa e não sabem onde dirigir-se nem

têm médico de família.

 

 De acordo com o director geral da APF, em comparação com a faixa etária anterior (adolescentes), a

população universitária está percentualmente mais envolvido em relações sexuais.

 

 Por tudo isto, decidimos fazer esta campanha de esclarecimento contraceptivo. Não há nenhum

método em especial, há de facto uma tentativa para aumentar os conhecimentos dos estudantes

universitários em matéria de contracepção, sublinhou Artur Vilar.

 

 Razão pela qual, apontou o responsável, a campanha dá pelo nome de Semana Académica de

Contracepção e tem como lema Jogo de Cintura para uma Contracepção Segura.

 

 A campanha arranca no dia 21 de Novembro na Cantina 1 da Cidade Universitária, em Lisboa, e passa

por quinze locais, entre a Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, a Cantina da Universidade

de Coimbra, o Colégio Luís António Verney, em Évora, a Cantina da Universidade do Algarve, em Faro,

ou a Faculdade de Direito da Universidade do Porto.
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Os novos movimentos sociais debatem-se em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51704

 

Educação

 

 A CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania promove no próximo sábado, dia 19 de

novembro, pelas 21h30, nos Artistas, um debate subordinado ao tema "Os Novos Movimentos

Sociais??.

 

 Na sequência da crise económica e financeira, do agravamento das condições sociais e da

desconfiança face ? classe política, os cidadãos saíram ? rua para contestar, para mostrar a sua

indignação, para protestar, para reivindicar!

 

 Fruto da sociedade de informação e da facilidade de acesso ? s redes sociais, os novos movimentos

sociais ganham expressão e adeptos.

 

 Será esta uma nova forma de democracia participativa? Onde falhou a democracia representativa?

Onde falharam o Estado, os partidos políticos, os governos? Falta massa crítica ou liderança? Que

influência e instrumentos têm estes movimentos para a mudança de paradigma? Para onde caminham

estes movimentos e com que objetivos? Encontrarão estes movimentos as soluções para os problemas

e desafios que enfrentamos?

 

 Estas e outras questões serão o objecto de reflexão e debate que contará com a análise

multidisciplinar do Professor António Covas, da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, da

Professora de Ciência Política da Universidade Católica Elisabete Azevedo, do Sociólogo Nelson Dias,

do Advogado João Vidal e dos protagonistas de alguns destes movimentos.

 

 18 de Novembro de 2011 | 18:33

 

 barlavento
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Campeonato Nacional Universitário de Xadrez na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Desporto&scat=Indoor&id=13001

 

- 19.11.11

 

 Ao longo do próximo dia 24 de Novembro, decorrerá o Campeonato Nacional de Xadrez (Rápidas

Mistas) na sala polivalente da AAUALG, no edifício do Instituto Superior de Engenharia da Universidade

do Algarve, no Campus da Penha. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Apresentação do Banco Local de Voluntariado de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Municipalismo&id=13003

 

Seminário "Cidadania e Responsabilidade" - 19.11.11

 

 A Câmara Municipal de Faro, no âmbito da apresentação do Banco Local de Voluntariado de Faro,

realiza um Seminário no dia 28 de novembro, pelas 15h00, dedicado à temática do voluntariado,

intitulado "Cidadania e Responsabilidade Social", no Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico do Campus

da Penha da Universidade do Algarve. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Conhecimento científico, políticas e ligação às empresas precisam-se - reitor Univ.
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Conhecimento-cientifico-politicas-e-ligacao-as-empresas-
precisam-se---reitor-Univ-Algarve.rtp&article=501197&visual=3&layout=10&tm=6

 

No final do encontro, que decorreu hoje e quinta-feira na Universidade do Algarve, o reitor, João

Guerreiro, disse à Agência Lusa que dos trabalhos saíram três linhas principais de conclusões, "que

têm a ver com a melhor organização das universidades e as relações externas", estabelecendo

"melhores ligações com o meio empresarial e a administração" pública.

 

 João Guerreiro precisou que "a administração tem que utilizar e recorrer às universidades para

suportar e incorporar conhecimento nas principais decisões que tem que tomar" e é necessário

encontrar "formas de convergência muito próximas entre as necessidades da administração e a

universidade".

 

 Relativamente às ligações com o mundo empresarial, João Guerreiro considerou que "cada vez mais o

conhecimento produzido nas universidades tem que ser valorizado economicamente" e ter reflexo no

mercado.

 

 "Não só através de empresas que nós próprios formamos e que são pequenas ou até microempresas

com ativos com elevado valor, mas também através de consórcios com empresas estabelecidas no

domínio da biotecnologia, da logística, da prospeção, da exploração de recursos minerais",

acrescentou.

 

 O reitor sublinhou que estes aspetos foram condensados na declaração final do Encontro, que reuniu

universidades e especialistas da área das Ciências e Tecnologias do Mar, "mas agora é preciso

trabalhar no seio da universidade, com a administração e com as empresas, no sentido de poder

concretizar este tipo de desígnios".

 

 João Guerreiro disse que isso só é possível com "programas de investimento", criação de "prioridades

na investigação científica, plataformas entre universidades, formação de pós-graduação em conjunto",

entre outras medidas.

 

 "É um desafio. Estamos numa crise complexa, mas identificámos que o mar é um recurso que temos
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à mão, sob a nossa tutela, e que podemos explorar, identificar recursos que geram valor, emprego e

permite a afirmação de Portugal como país", defendeu.

 

 O reitor da Universidade do Algarve considerou que o Governo tem-se mostrado "empenhado na

convergência e colaboração" e disse acreditar que "se forem apresentadas propostas de programas e

sugestões de atividades terão aceitação dos membros do governo", embora se tenha que encontrar

financiamento para elas.

 

 O reitor disse que a crise deverá levar a uma redução do financiamento nacional para a ciência em

2012, "mas há também um financiamento comunitário com largo espetro e com incidência particular

nas ciências e tecnologias do mar, que está a ser aproveitado, mas pode ser ampliado".
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Mar: Conhecimento científico, políticas e ligação às empresas precisam-se - reitor
Univ. Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/11/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/11/18/mar-conhecimento-cientifico-politicas-e-
ligacao-as-empresas-precisam-se---reitor-univ.-algarve?service=print

 

Data de Publicação: Nov 18, 2011 7:37 PM

 

 Última actualização: Nov 18, 2011 9:01 PM

 

 Faro, 18 Nov (Lusa) -- A criação de conhecimento científico em ciência e tecnologia do mar, para

promover políticas que incentivem a sua exploração, e a ligação com o mundo empresarial são as

principais conclusões do Encontro do Mar, concluído hoje em Faro.

 

 No final do encontro, que decorreu hoje e quinta-feira na Universidade do Algarve, o reitor, João

Guerreiro, disse à Agência Lusa que dos trabalhos saíram três linhas principais de conclusões, "que

têm a ver com a melhor organização das universidades e as relações externas", estabelecendo

"melhores ligações com o meio empresarial e a administração" pública.

 

 João Guerreiro precisou que "a administração tem que utilizar e recorrer às universidades para

suportar e incorporar conhecimento nas principais decisões que tem que tomar" e é necessário

encontrar "formas de convergência muito próximas entre as necessidades da administração e a

universidade".
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  Tiragem: 10800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 5,87 x 31,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38633078 18-11-2011
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  País: Portugal
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  Cores: Cor
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  Corte: 1 de 1ID: 38632982 18-11-2011

Página 397



A398

  Tiragem: 11800
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  Corte: 1 de 1ID: 38632990 18-11-2011
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  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 38633005 18-11-2011
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  País: Portugal
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  País: Portugal
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  Tiragem: 11800

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,97 x 16,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38632585 18-11-2011
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Presidente da República felicita a UAlg pela visão estratégica em torno do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105154&p
op=1&page=0&Itemid=336

 

Escrito por CienciaPT

 

 18-Nov-2011

 

 Na mensagem de Sua Excelência o Presidente da República, proferida por Tiago Pitta e Cunha, Aníbal

Cavaco Silva felicita a Universidade do Algarve, não só pela realização deste Encontro, mas também, e

principalmente, "pela visão estratégica que demonstra através dos esforços levados a cabo para

associar o conhecimento do mar, que é gerado pela Universidade, ao desenvolvimento da região

algarvia. Reforça ainda que "a liderança prestada por esta Academia ao projeto MarAlgarve é uma

ação de grande mérito, que ilustra bem essa visão de futuro".

 

 O Presidente da República terminou a sua mensagem dizendo: "Estou certo de que, da vossa reflexão

conjunta, poderemos esperar um novo contributo qualificado, para tornar o mar português uma

prioridade da agenda estratégica nacional".

 

 João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, começou por fazer uma breve reflexão histórica

sobre o papel do Mar e dos portugueses na produção e difusão científicas. "Os portugueses

protagonizaram um movimento de produção e de difusão científicas, valorizando a problemática

ambiental em torno das viagens, a diversidade de recursos em confronto com as diferentes áreas

geográficas e a riqueza cultural das comunidades contactadas. Esta circulação entre destinos variados,

aportando ciência, produtos, técnicas, pessoas e linguagens, seria seguramente, na atualidade,

designada por transferência de tecnologia e concedeu a Portugal uma posição ímpar na capacidade de

valorizar economicamente os recursos". Estabelecendo uma pequena analogia, João Guerreiro explicou

ainda que "se existisse na Flandres ou na Prússia uma entidade vocacionada para financiar a ciência e

a tecnologia locais, seguramente teria, antecipando o modelo de colaboração MIT/Portugal, mas em

sentido contrário, tentado estabelecer uma parceria com as entidades portuguesas para importar de

Portugal boas práticas e para absorver a nossa capacidade tecnológica".

 

 No limiar do segundo decénio do século XXI é importante conhecer o mais possível os recursos e

serviços proporcionados pelo Mar. A Investigação desenvolvida nos últimos trinta anos nas
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universidades portuguesas e nos laboratórios de Estado já atingiu um elevado nível de complexidade

em áreas temáticas diversificadas. "Paralelamente, foram-se multiplicando as linhas de formação

graduada e pós-graduada, que permitiram dotar o país de um corpo de investigação qualificada",

explica o reitor, acrescentando ainda que, se por um lado a investigação científica registou um enorme

desenvolvimento nestes últimos trinta anos, por outro, a capacidade de aplicar esse conhecimento

acumulado ficou, por diversos motivos, adiada". Nos últimos anos, tem-se assistido a uma

recuperação, que se pretende acelerada, do tempo perdido no que respeita à valorização dos recursos

e dos serviços proporcionados pelo mar. A Investigação científica colocou-se à frente desta estratégia

e, defende João Guerreiro, "urge manter o ritmo da sua progressão e assegurar a sua melhor

articulação". Por sua vez, "a comunidade científica está preparada para se afirmar e confirmar como

parceira do desenvolvimento nos diversos domínios abrangidos pelo Mar".

 

 João Guerreiro terminou o seu discurso realçando o trabalho realizado na UAlg, centrado em quatro

unidades de investigação e extensão científica: o Centro de Ciências do Mar (CCMAR), laboratório

associado, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), o  Centro de Investigação

Tecnológica do Algarve (CINTAL) e o Centro de Eco-Hidrologia Costeira, inserindo-se este último na

rede de centros da UNESCO. Estes centros são responsáveis por cerca de 50% da produção científica

desta Universidade.

 

 O presidente do CRUP, António Rendas, aproveitou a ocasião para realçar o papel que as

universidades portuguesas desempenham no desenvolvimento e afirmação do país, sem descorar os

atuais problemas que as afetam, manifestando ainda a preocupação do CRUP no que diz respeito aos

enquadramentos institucional e financeiro que pretendem condicionar as universidades nos próximos

tempos.

 

 O Keynote speaker desta sessão, José Félix Ribeiro, centrou-se na importância do desenvolvimento

da investigação em ciências e tecnologias do Mar. Na sua opinião, "o conhecimento e a exploração de

recursos oceânicos vão exigir que Portugal domine tecnologias cruciais para a exploração do oceano

profundo", tendo, por isso, "que tornar-se num ator reconhecido a nível mundial".

 

 O encontro Mar Português, que se prolonga durante o dia de amanhã, conta ainda com a participação

de vários empresários e investigadores, quer de universidades portuguesas, quer de universidades

estrangeiras, dos laboratórios de Estado e do Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu,

que, pelas 16h00 (sexta-feira), presidirá à sessão de encerramento.

 

 A Universidade do Algarve pretende que a iniciativa possa recolocar este tema no debate público e

político, fomentando uma maior reflexão e originando iniciativas que contribuam para o fortalecimento

do papel do Oceano no desenvolvimento nacional.
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  País: Portugal

  Period.: Diária
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  Pág: 28
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  Área: 10,26 x 4,97 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38618568 18-11-2011
ENSINO SUPERIOR

Reitores insistem na necessidade de manter
autonomia de contratação nas universidades
O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas
(CRUP) defendeu ontem que a perda de autonomia das universidades
seria “um recuo muito grande” na capacidade de gerar receitas, criando
uma situação “muito complicada” para o superior. “Se perdermos
autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar
receitas”, disse António Rendas à margem de um encontro sobre o Mar
Português que decorre na Universidade do Algarve, em Faro.
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Portugal reforça cooperação internacional na Antárctica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=51862&op=all

 

É a primeira vez que portugueses apoiam investigação com logística própria

 

 2011-11-18

 

 João Sentieiro, Teresa Barata Salgueiro, José Xavier, Gonçalo Vieira e Adelino Canário na

apresentação da campanha

 

 Cientistas polares portugueses realizam, pela primeira vez, uma campanha de investigação na

Antárctica com logística própria.

 

 O projecto financiado em 100 mil euros pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) é

organizado pelo Programa Polar Português (PROPOLAR).

 

 "Até agora temos tido campanhas relativamente limitadas em que nos integrávamos completamente

em programas antárcticos de países parceiros e, este ano, com o projecto PROPOLAR que vem apoiar

esta rede de investigadores polares, é possível fretar um avião que vai abrir uma série de portas para

o desenvolvimento da investigação portuguesa na Antárctica", explica Gonçalo Vieira, coordenador do

PROPOLAR-2011.

 

 A campanha Antárctica 2011-12 será apoiada por um voo que se vai realizar dia 26 de Janeiro de

2012 entre Punta Arenas, no Chile, e uma ilha na Antárctica que se chama King George, e que

transportará investigadores portugueses e estrangeiros."O avião tem 50 lugares disponíveis, destes

Portugal vai ocupar seis a sete lugares numa direcção, e noutra (de volta) de 10 a 12. Os restantes

lugares vamos oferecer a outros países", refere o também investigador do Instituto de Geografia e

Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa.

 

 A investigação vai centrar-se na região da península antárctica, uma região mais a norte e mais

quente, onde os cientistas vão trabalhar durante o Verão austral com temperaturas médias de um

grau positivo e zero graus célsius."É um clima muito húmido em que neva e que no Verão chove

constantemente. Há muito poucos dias de sol", descreve Gonçalo Vieira.
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 Ilha King George na Antárctica (Foto: Alexandre Trindade)

 

 O cientista sublinha que é importante o facto deste local se situar perto da isotérmica anual dos zero

graus célsius pois significa que"se continuar o efeito de aquecimento que se tem verificado nesta área,

de 2,5 graus célsius nas últimas décadas, facilmente se ultrapassa este limiar ao qual os ecossistemas

são sensíveis porque mais facilmente a água passa do estado sólido para o líquido". Daí que este

seja"um laboratório único" onde"facilmente" se consegue estudar as relações entre as alterações

climáticas e as reacções dos ecossistemas.

 

 A logística oferecida pelo PROPOLAR permitiu"reforçar parcerias com países" com quem Portugal já

colaborava e também"iniciar outras", diz Gonçalo Vieira. Neste momento,"graças à campanha temos

colaborações fortalecidas com a Argentina, o Brasil, a Bulgária, o Canadá, o Chile, a Espanha, os EUA,

a Polónia, a República da Coreia e a Suíça", enumera.

 

 No mesmo sentido, João Sentieiro, presidente da FCT, sublinha que é importante que se enviem

investigadores portugueses para a Antárctida porque "reforça as ligações internacionais" da

comunidade científica. E acrescenta:"A Antárctida é um continente muito importante em que ocorrem

um conjunto de fenómenos em que a compreensão profunda é muito importante à escala global".

 

 Entre Novembro deste ano e Abril de 2012, a campanha Antárctica 2011-12 vai envolver 18

investigadores, na maior parte dos quais portugueses. Os seis projectos de investigação nacional que

estes cientistas vão desenvolver em várias ilhas da Antárctida como a Deception, a Livingston ou a

King George são oriundos do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Centro de

Ciências do Mar da Universidade do Algarve, CERENA - Instituto Superior Técnico, Centro de Geofísica

da Universidade de Évora, IPIMAR e Instituto do Mar da Universidade de Coimbra.

 

 A primeira equipa parte no próximo dia 23 deste mês.

 

Por Susana Lage
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Conhecimento científico, políticas e ligação às empresas precisam-se - reitor Univ.
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/economia/artigo/conhecimento-cientifico-politicas-e-ligacao-as-
empresas-precisam-se-reitor-univ-algarve_13371433.html

 

Mar

 

 A criação de conhecimento científico em ciência e tecnologia do mar, para promover políticas que

incentivem a sua exploração, e a ligação com o mundo empresarial são as principais conclusões do

Encontro do Mar, concluído hoje em Faro.

 

 No final do encontro, que decorreu hoje e quinta-feira na Universidade do Algarve, o reitor, João

Guerreiro, disse à Agência Lusa que dos trabalhos saíram três linhas principais de conclusões, "que

têm a ver com a melhor organização das universidades e as relações externas", estabelecendo

"melhores ligações com o meio empresarial e a administração" pública.

 

 João Guerreiro precisou que "a administração tem que utilizar e recorrer às universidades para

suportar e incorporar conhecimento nas principais decisões que tem que tomar" e é necessário

encontrar "formas de convergência muito próximas entre as necessidades da administração e a

universidade".
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Bolsa de Investigação (m/f) (18-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=46252&bl=1&viewall=true

 

Universidade do Algarve

 

 Cargo/posição/bolsa:

 

 BI para Licenciatura nas áreas de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Agronomia, Ciências

Farmacêuticas ou áreas afins, sendo condição de preferência a experiência comprovada em Biologia

Molecular

 

 Referência: PTDC/AGR-GPL/099512/2008 "Silenciamento de Closterovirus mediado por enxertos

transgénicos", financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC)

 

 Área científica genérica: Not available

 

 Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Investigação no âmbito do Projecto

PTDC/AGR-GPL/099512/2008 "Silenciamento de Closterovirus mediado por enxertos transgénicos",

financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu

de Desenvolvimento Regional (FEDER), nas seguintes condições:

 

 Biotecnologia vegetal

 

 Licenciatura nas áreas de Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Agronomia, Ciências Farmacêuticas ou

áreas afins, sendo condição de preferência a experiência comprovada em Biologia Molecular.

 

 As actividades a desenvolver e objectivos a atingir no âmbito da bolsa consistem na construção de 6

vectores de silenciamento pós transcripcional com vista a impedir a replicação de Closterovírus a partir

de regiões conservadas do genoma viral, transformação genética de N. Benthamiana com um vector

de silenciamento e 8 ensaios de silenciamento em N. Benthamiana.

 

 : Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010.
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 O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Virologia do Polo do BioFig na Universidade do

Algarve sob a orientação científica do Professor Doutor Gustavo Nolasco

 

 A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em Janeiro de 2012. O contrato de bolsa

poderá ser renovado até ao máximo de 14 meses.

 

 : O montante da bolsa corresponde a EUR 745, conforme tabela de valores das bolsas atribuídas

directamente pela FCT, I.P. no País (). A bolsa será paga mensalmente por transferência bancária.

 

 Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: Avaliação curricular seguida de entrevista aos

candidatos melhor classificados. A valoração máxima da avaliação curricular e da entrevista será, para

cada, 5 valores. Só serão admitidos à entrevista os candidatos com classificação maior ou igual a 3 na

avaliação curricular, sendo os restantes excluídos. A ponderação para cálculo da classificação final

será: avaliação curricular 40%; entrevista 60%.

 

 Composição do Júri de Selecção: O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores, será

constituído por:

 

 - Doutor Gustavo Nolasco (Prof. Catedrático, Presidente do Júri);

 

 - Doutora Natália Marques ( Profª Auxiliar, Vogal efectivo);

 

 - Doutor Jorge Carlier (Investigador no polo do BioFig na Universidade do Algarve, Vogal efectivo)

 

 - Doutora Maria Manuela David (Profª Associada, Vogal suplente);

 

 Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida,

afixada em local visível e público do Edifício 8 do Campus de Gambelas (Faculdade de Ciências e

Tecnologia), sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email.

 

 O concurso encontra-se aberto no período de 30/11/2011 a 15/12/2011.

 

 As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura

acompanhada dos seguintes documentos:

 

 - Curriculum Vitae, com indicação de endereço de contacto por correio electrónico;

 

 - Cópia de Certificado de Habilitações (original a apresentar no caso de ser selecionado);
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 - Bilhete de Identidade / Passaporte;

 

 - Número de Identificação Fiscal;

 

 - Outros documentos comprovativos considerados relevantes

 

 As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Prof. Gustavo Nolasco, concurso PTDC

99512, Faculdade de Ciências e Tecnologia edf 8, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro.

 

 A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de

bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a outorga do respectivo

contrato com a entidade financiadora.

 

 : Universidade do Algarve

 

 Portugal

 

 Faro - 8005

 

 Portugal

 

 Email:

 

 Website: indisponível

 

 (Publicado ema 18-11-11)

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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UAlg: Encontro do Mar Português termina com "Declaração do Algarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48025

 

18-11-2011 17:31:00

 

 A "Declaração do Algarve" reconhece a necessidade de se definir um roteiro para o conhecimento,

desenvolvimento e governação do mar" baseando-se nos trabalhos do encontro "Mar Português:

Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento, que terminou hoje, dia 18, na Universidade do

Algarve.

 

 O documento preconiza, entre outros aspetos, a constituição de uma plataforma aberta à comunidade

científica em Ciências e Tecnologias do Mar, que promova e facilite o diálogo interno à comunidade e a

sua interação, enquanto parceiro social, com outros setores da sociedade, nomeadamente

administração pública, empresas e sociedade civil.

 

 Assumir as Ciências e Tecnologias do Mar, incluindo a componente social, como pilar essencial do

desenvolvimento estratégico e sustentável dos espaços marítimos nacionais é outro dos desideratos

definidos.
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Tertúlia Farense debate "A Evolução Administrativa do Algarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48027

 

18-11-2011 18:11:00

 

 Numa altura que se discute a reforma da administração local e tendo por convidado o historiador e

docente da Universidade do Algarve António Rosa Mendes, a Tertúlia Farense debate "A Evolução

Administrativa do Algarve ". Saiba mais.

 

 O evento decorre a 23 de novembro, a partir das 21h30 no restaurante O Agostinho ( Rua 1º de

Dezembro nº 28) , antecedido de jantar.
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Nada pode parar subida das águas do mar, especialista
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122181

 

O nível das águas do mar, que subiu 15 centímetros no último século, continuará a subir "nas

próximas gerações" e nada o pode parar, "nem que a temperatura do planeta parasse de aumentar",

disse ontem uma especialista.

 

 Ana Ramos Pereira, investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT),

enunciou que 57 por cento da subida do nível das águas se deve à expansão térmica dos oceanos e

apenas 28 por cento ao degelo dos glaciares e cabos de gelo, sendo os restantes 15 por cento devidos

a causas diversas de caráter local.

 

 A especialista da Universidade de Lisboa falava à Lusa à margem do encontro Mar Português, que

ontem começou na Universidade do Algarve, em Faro.

 

 "O nível das águas está a subir há 18 mil anos, não é só agora, em consequência do aquecimento do

planeta", sublinhou ressalvando que na última década esta foi uma tendência que se acelerou.

 

 "Mas mesmo que o aquecimento do planeta parasse de repente, como há um enorme volume de ar, a

sua inércia não permitiria que parasse a subida [do mar]. Ela continuará e vai continuar, mesmo que o

planeta deixe de aquecer, durante várias gerações", disse.

 

 A geógrafa sustentou que a inevitabilidade da subida do nível do mar é um dado a ter em conta no

quadro do ordenamento do território do litoral, "que é uma área importantíssima do ponto de vista

económico e social".

 

 O encontro Mar Português, dedicado ao Dia Nacional do Mar, decorre desde ontem e termina hoje, na

Universidade do Algarve, com a participação de dezenas de especialistas.

 

 Redacção/RS

 

 09:41 sexta-feira, 18 novembro 2011
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CIVIS promove debate sobre «Os Novos Movimentos Sociais»
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A CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania promove amanhã, sábado, 19, pelas

21:30, n'Os Artistas, em Faro, um debate subordinado ao tema Os Novos Movimentos Sociais.

 

 Na sequência da crise económica e financeira, do agravamento das condições sociais e da

desconfiança face à classe política, explica a associação, "os cidadãos saíram à rua para contestar".

 

 "Fruto da sociedade de informação e da facilidade de acesso às redes sociais, os novos movimentos

sociais ganham expressão e adeptos", acrescenta a CIVIS.

 

 "Será esta uma nova forma de democracia participativa? Onde falhou a democracia representativa?

Onde falharam o Estado, os partidos políticos, os governos? Falta massa crítica ou liderança? Que

influência e instrumentos têm estes movimentos para a mudança de paradigma? Para onde caminham

estes movimentos e com que objectivos? Encontrarão estes movimentos as soluções para os

problemas e desafios que enfrentamos?", são algumas das perguntas que servirão de base à

discussão.

 

 O debate contará com a análise de António Covas, da Faculdade de Economia da Universidade do

Algarve, da professora de Ciência Política da Universidade Católica, Elisabete Azevedo, do sociólogo

Nelson Dias, do advogado João Vidal e dos protagonistas de alguns destes movimentos.

 

 Redacção/RS

 

 07:15 sexta-feira, 18 novembro 2011
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Faro: Jantar-convívio angaria fundos para construção da Casa Flor das Dunas
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A Associação Oncológica do Algarve organiza, dia 26 de novembro, na cantina de serviços de Ação

Social da Universidade do Algarve, no campus de Gambelas, em Faro, um jantar convívio para

angariação de fundos para a construção da Casa Flor das Dunas.

 

 O evento contará com a presença de vários artistas, como a Banda de Baile - Baía, Dany e Filipe,

Grupo de Dança Ginga Show, Grupo Folclórico de Faro, Isabel Frade, Kristino, Luís Guilherme, Ricardo

Martins e Sara Gonçalves.

 

 A presença no jantar custará 15 euros, incluindo sorteio de um fim de semana numa unidade

hoteleira do Grupo Pestana. Mais informações pelo contacto 289807531 e no sítio http://www.aoa.pt.

 

 A Casa Flor das Duna é um equipamento que a Associação Oncológica do Algarve quer concretizar o

mais urgentemente possível, para servir de lar aos doentes oncológicos durante as sessões de

radioterapia a que têm de ser expostos.

 

 Redacção/RS

 

 14:07 sexta-feira, 18 novembro 2011
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Mar: Conhecimento científico, políticas e ligação às empresas precisam-se - reitor
Univ. Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011
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Actualidade

 

 20:57Sexta feira, 18 de novembro de 2011

 

 Faro, 18 Nov (Lusa) -- A criação de conhecimento científico em ciência e tecnologia do mar, para

promover políticas que incentivem a sua exploração, e a ligação com o mundo empresarial são as

principais conclusões do Encontro do Mar, concluído hoje em Faro.

 

 No final do encontro, que decorreu hoje e quinta-feira na Universidade do Algarve, o reitor, João

Guerreiro, disse à Agência Lusa que dos trabalhos saíram três linhas principais de conclusões, "que

têm a ver com a melhor organização das universidades e as relações externas", estabelecendo

"melhores ligações com o meio empresarial e a administração" pública.

 

 João Guerreiro precisou que "a administração tem que utilizar e recorrer às universidades para

suportar e incorporar conhecimento nas principais decisões que tem que tomar" e é necessário

encontrar "formas de convergência muito próximas entre as necessidades da administração e a

universidade".
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Mar: Conhecimento científico, políticas e ligação às empresas precisam-se
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011
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A criação de conhecimento científico em ciência e tecnologia do mar, para promover políticas que

incentivem a sua exploração, e a ligação com o mundo empresarial são as principais conclusões do

Encontro do Mar, concluído hoje em Faro.

 

 No final do encontro, que decorreu hoje e quinta-feira na Universidade do Algarve, o reitor, João

Guerreiro, disse à Agência Lusa que dos trabalhos saíram três linhas principais de conclusões, "que

têm a ver com a melhor organização das universidades e as relações externas", estabelecendo

"melhores ligações com o meio empresarial e a administração" pública.

 

 João Guerreiro precisou que "a administração tem que utilizar e recorrer às universidades para

suportar e incorporar conhecimento nas principais decisões que tem que tomar" e é necessário

encontrar "formas de convergência muito próximas entre as necessidades da administração e a

universidade".

 

 Relativamente às ligações com o mundo empresarial, João Guerreiro considerou que "cada vez mais o

conhecimento produzido nas universidades tem que ser valorizado economicamente" e ter reflexo no

mercado.

 

 "Não só através de empresas que nós próprios formamos e que são pequenas ou até microempresas

com ativos com elevado valor, mas também através de consórcios com empresas estabelecidas no

domínio da biotecnologia, da logística, da prospeção, da exploração de recursos minerais",

acrescentou.

 

 O reitor sublinhou que estes aspetos foram condensados na declaração final do Encontro, que reuniu

universidades e especialistas da área das Ciências e Tecnologias do Mar, "mas agora é preciso

trabalhar no seio da universidade, com a administração e com as empresas, no sentido de poder

concretizar este tipo de desígnios".

 

 João Guerreiro disse que isso só é possível com "programas de investimento", criação de "prioridades

na investigação científica, plataformas entre universidades, formação de pós-graduação em conjunto",
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entre outras medidas.

 

 "É um desafio. Estamos numa crise complexa, mas identificámos que o mar é um recurso que temos

à mão, sob a nossa tutela, e que podemos explorar, identificar recursos que geram valor, emprego e

permite a afirmação de Portugal como país", defendeu.

 

 O reitor da Universidade do Algarve considerou que o Governo tem-se mostrado "empenhado na

convergência e colaboração" e disse acreditar que "se forem apresentadas propostas de programas e

sugestões de atividades terão aceitação dos membros do governo", embora se tenha que encontrar

financiamento para elas.

 

 O reitor disse que a crise deverá levar a uma redução do financiamento nacional para a ciência em

2012, "mas há também um financiamento comunitário com largo espetro e com incidência particular

nas ciências e tecnologias do mar, que está a ser aproveitado, mas pode ser ampliado".

 

 Redacção/RS

 

 21:32 sexta-feira, 18 novembro 2011
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Seminário sobre «Cidadania e Responsabilidade» em Faro
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A Câmara Municipal de Faro, no âmbito da apresentação do Banco Local de Voluntariado de Faro,

realiza um seminário no dia 28 de novembro, dedicado à temática do voluntariado, intitulado

Cidadania e Responsabilidade Social.

 

 O evento decorre no auditório 1.5 do complexo pedagógico do campus da Penha da Universidade do

Algarve, a partir das 15:00 horas.

 

 O seminário enquadra-se no âmbito das comemorações do Ano Europeu do Voluntariado 2011 e visa

destacar as práticas de voluntariado existentes assim como evidenciar exemplos de sucesso de bancos

locais de voluntariado, bem como sensibilizar para a prática do voluntariado e para os deveres cívicos.

 

 A presidente da Comissão Nacional Para a Promoção do Voluntariado, Elza Chambel, será uma das

oradoras.

 

 As inscrições, apesar de gratuitas, são obrigatórias e deverão ser remetidas com o nome, contacto

telefónico, endereço eletrónico e função ou entidade, para bancolocaldevoluntariado@cm-faro.pt, até

dia 27 de novembro.

 

 Redacção/RS

 

 20:40 sexta-feira, 18 novembro 2011
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Campeonato Nacional Universitário de Xadrez | (A) Algarve Central
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Campeonato Nacional Universitário de Xadrez na Universidade do Algarve

 

 No próxima quinta feira, 24 de Novembro 2011, decorrerá o Campeonato Nacional de Xadrez

(Rápidas Mistas) na sala polivalente da AAUALG, no edifício do Instituto Superior de Engenharia da

Universidade do Algarve, no Campus da Penha. Esta é a segunda organização nacional universitária no

presente ano lectivo, da Associação Académica da Universidade do Algarve através do seu Gabinete de

Desporto em parceria com a Federação Académica de Desporto Universitário e conta com o apoio

técnico da Academia de xadrez do Algarve.

 

 A competição conta com a participação de 24 estudantes em representação de diversas instituições

de ensino superior nacionais, tais com a Universidade do Porto, Universidade de Lisboa, das

Universidades Nova de Lisboa, Universidade de Aveiro, Universidade do Minho e naturalmente da

Universidade do Algarve. A academia algarvia conta com o Bruno Joaquim do curso de Engenharia

Civil, com Claudio Fernandes do curso de Finanças Empresariais e com Guilherme Portada do curso de

Economia, disponíveis para procurar a melhor forma de conquistar o cheque-mate vitorioso.
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18/11/2011

Pode a biologia servir de base à

composição musical?

 

Pode a biologia servir de base à composição musical? É o que se vai comprovar esta tarde na

Universidade do Algarve. O compositor Jaime Reis apresenta duas peças, uma para 5 percussionistas

e outra para piano, em comum o facto de terem uma estrutura baseada no processo de síntese

proteico.
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Médiuns brilham 
em espectáculo de emoções 
Cerca de uma centena de pessoas assistiram ao evento

Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

O Campus de Gambelas da 
Universidade do Algarve aco-
lheu, na sexta-feira da passa-
da semana, o primeiro espec-
táculo do Road Show Médiuns 
ao Vivo, contando com a pre-
sença de Brian Robertson e 
Janet Parker, dois dos mais 
reputados nomes do universo 
da mediunidade a nível inter-
nacional.

O evento foi apresentado por 
Rita Ferro Rodrigues, e contou 
com a presença de cerca de uma 
centena de pessoas, algumas das 
quais ganharam convites para o 
espectáculo através do concur-
so promovido pelo POSTAL nas 
duas últimas edições.

Um público que ouviu a so-
bejamente conhecida cara da 
SIC afirmar, logo à partida, que 
“antes de conhecer a actividade 
dos médiuns Brian Robertson, 

Janet Parker e Simon James - o 
terceiro médium previsto para 
Faro e que não pôde compa-
recer ao evento - era absoluta-
mente céptica face a esta área”, 
mas que entretanto “fez uma 
verdadeira descoberta através 
destes profissionais”.

O espectáculo decorreu du-
rante três horas em que Janet 
Parker e Brian Robertson 
transmitiram ao público aque-
las que alegadamente eram as 
mensagens captadas através da 
comunicação com aqueles que 
os médiuns descrevem como es-
tando “no mundo espiritual”.

As reAcções Lágrimas, emo-
ção e incredibilidade foram 
alguns dos sentimentos mani-
festados pelas pessoas que na 
plateia receberam as palavras 
que os médiuns transmitiam 
“em nome dos seus entes que-
ridos”, misturados com mensa-
gens menos convincentes que 

os médiuns tentavam fazer cor-
responder a alguém do público 
presente.

Independentemente de se 
acreditar ou não nesta alegada 
comunicação com o mundo 
espiritual e com aqueles que 
já não estão no mundo dos vi-
vos, a verdade é que é inegável 
a ligação que une as mensa-
gens transmitidas com a vida 
pessoal dalguns daqueles que 
as recebem.

Como os próprios médiuns 
fizeram questão de sublinhar, 
a intenção não é a de con-
verter pessoas a acreditarem 
nesta ligação com aquilo que 
commumente se classifica 
como o além, mas sim deixar 
as pessoas a pensar sobre essa 
possibilidade efectiva e “trazer 
conforto e alegria a quem está 
entre nós”.

BriAn roBertson fAlou Ao 
PostAl O POSTAL falou com 

Brian Robertson numa conver-
sa em exclusivo antes do início 
do espectáculo, em que o mé-
dium, que afirma “ter sentido 
pela primeira vez as suas capa-
cidades de cognição do mundo 
espiritual aos quatro anos quan-
do ajudou a identificar o autor 
de um homicídio”, destacou a 
importância “duma maior cons-
ciencialização para o que de po-
sitivo e reconfortante a ligação 
com o universo espiritual pode 
trazer às pessoas”.

A experiência de 30 anos nes-
ta área dá a Brian Robertson a 
tranquilidade e assertividade 
indispensáveis à afirmação da 
credibilidade de uma actividade 
mediúnica que o médium sabe 
ser geradora de enormes dú-
vidas junto dos interlocutores 
menos habituados a estas reali-
dades. O médium opta por isso 
por uma atitude que o afasta da 
proximidade com qualquer dos 
tiques típicos de uma activida-

de menos séria neste campo. É 
clara a sua intenção de ajudar o 
próximo através de um veículo 
privilegiado - a comunicação 
com os espíritos - “que aceita 
como uma faculdade excepcio-
nal, mas que constitui também, 
algumas vezes um fardo difícil 
de carregar”.

A sua ligação a “polícias, ór-
gãos oficiais e investigações de 
vários países do mundo”, são 

um trunfo inegável na afirma-
ção de uma credibilidade que 
se apresenta notória aos inter-
locutores.

O road.show percorreu ain-
da as cidades de Lisboa e Porto 
e antecede a chegada à SIC e TVI, 
através da produtora Planeta 
Ideal de dois programas ligados 
à área da mediunidade. Na SIC 
o programa terá a apresentação 
de Rita Ferro Rodrigues.

Brian Robertson, Janet Parker e Rita Ferro Rodrigues

ricardo claro
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Alunos mostrAm multiculturAlidAde dA universidAde AlgArviA

ERASMUS Moment anima Universidade do Algarve
eram 18 hOras e Subham 
preparava-se para o momen-
to do dia. De origem indiana 
e com fortes raízes culturais 
ligadas à dança, o estudante 
da Universidade do Algarve 
(UAlg) vestiu-se a rigor e des-
calço sobre as pedras da cal-
çada dançou sozinho perante 
cerca de uma centena de pes-
soas que marcaram presença 
no ERASMUS Moment da quar-
ta-feira da passada semana.

Este é apenas um dos vá-
rios jovens estudantes da 
Universidade do Algarve 
que vêm dos quatro cantos 
do mundo e que se juntaram 
no Campus da Penha da UAlg 
para fazerem parte do even-
to multicultural promovido 
e patrocinado por uma em-
presa algarvia de serviços de 
alimentação take away.

São hoje cerca de 350 es-
tudantes por semestre com 
origem em mais de 50 paí-
ses e que diariamente vivem 
a cultura portuguesa, levan-
do-a para os seus países de 
origem e ajudando a falar 
da região algarvia. 

Segundo Guilherme Por-
tada, presidente da Asso-
ciação Académica da UAlg 
(AAUAlg), “é importante pro-
mover a multiculturalidade 
da Universidade do Algarve. 
Tivemos vários países presen-
tes e temos de envolver mais 
os estudantes portugueses”.

A união de várias empresas 
criou o ERASMUS Moment 
em parceria com o UAlg 
através do seu gabinete de 

Relações Internacionais e 
Mobilidade gerido por Sofia 
Nunes, a AAUAlg, a AIESEC. 
Juntos, ajudaram a mobilizar 
estudantes representantes de 
dez países, que se vestiram 
com as cores da sua terra 
natal, nomeadamente Por-
tugal, Brasil, Polónia, Romé-
nia, República Checa, Índia, 
Rússia, Ucrânia, Eslováquia e 
Argentina.

As culturas de cada uma 

das nações foram o mote 
para a partilha. Os estudan-
tes de cada país trouxeram 
comida típica e tiveram a 
possibilidade de provar os 
sabores das outras culturas. 
“O sabor que vai até si”, claim 
da empresa patrocinadora, 
encaixou bem para descre-
ver aquilo que se assistiu no 
ERASMUS Moment.

Houve ainda espaço para 
que cada país representado 
pelos seus estudantes visse a 
sua riqueza cultural ilustrada 
pela dança. Os estudantes fi-
zeram questão de ensaiar bem 
as coreografias e a diversidade 
foi a riqueza do ERASMUS Mo-
ment Day&Night.

“É sem dúvida um evento 
para repetir”, reforçou Bruno 
Lopes no final da iniciativa. A 
satisfação era evidente na cara 
do empresário algarvio. Para 
este, “o ERASMUS Moment 
quis comunicar com a co-
munidade para mostrar que 
em tempos de crise temos de 
mostrar dinâmica ao invés de 
ficarmos parados à espera que 
a crise passe”. 

Estudantes de cada país deram a conhecer a sua cultura

d.r.
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18-11-11

 

 A Câmara Municipal de Faro, no âmbito da apresentação do Banco Local de Voluntariado de Faro

realiza um seminário no dia 28 de novembro, pelas 15h00, dedicado à temática do voluntariado,

intitulado "Cidadania e Responsabilidade Social", no Auditório 1.5 do Complexo Pedagógico do Campus

da Penha da Universidade do Algarve.

 

 O seminário enquadrar-se no âmbito das comemorações do Ano Europeu do Voluntariado e visa

destacar as práticas de voluntariado existentes assim como evidenciar exemplos de sucesso de Bancos

Locais de Voluntariado.

 

 Estará presente a Presidente da Comissão Nacional para a Promoção do Voluntariado, Elza Chambel.

 

 As inscrições apesar de gratuitas são obrigatórias e deverão ser remetidas com o nome, contacto

telefónico, endereço de e-mail e função ou entidade, para o bancolocaldevoluntariado@cm-faro.pt, até

dia 27 de novembro (sujeito à capacidade do Auditório):

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Maior campanha portuguesa à Antárctida está de partida
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17.11.2011

 

 Teresa Firmino

 

 Pela primeira vez, o Programa Polar Português, iniciado em 2007, vai organizar uma campanha à

Antárctida com logística própria, em vez de os cientistas portugueses serem só convidados nas bases

de outros países. Vão participar cerca de 20 investigadores de várias instituições - os dois primeiros

partem já na quarta-feira, 23 de Novembro -, o que a torna na maior campanha portuguesa na

Antárctida.

 

 "Até agora temos tido campanhas limitadas, em que nos integrávamos em programas antárcticos de

países parceiros. Tínhamos cinco ou seis investigadores no máximo [por ano]", disse hoje, em

conferência de imprensa, o coordenador geral da campanha, Gonçalo Vieira, do Centro de Estudos

Geográficos da Universidade de Lisboa. "Este ano, pela primeira vez, vamos fretar um avião, o que vai

abrir uma série de portas para desenvolver a investigação portuguesa na Antárctida", disse o

investigador, acrescentando que até agora os cientistas portugueses apenas têm oferecido aos outros

países com bases a ciência que fazem e a colaboração internacional.

 

 Uma campanha com logística própria, essencialmente o aluguer do avião para um voo entre Punta

Arenas (Chile) e a ilha King George, em Janeiro de 2012, em que além de portugueses seguirão

investigadores de outros países, foi possível devido a quase cem mil euros atribuídos pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Mas a campanha prolongar-se-á até Abril, com as equipas a partir

em alturas diferentes para diversas bases, e irá recorrer, além do avião fretado, a lugares em navios e

aviões de outros países.

 

 O destino será a Península da Antárctida, mas aí as equipas portuguesas - do Centro de Estudos

Geográficos da Universidade de Lisboa, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, do

Instituto Superior Técnico, do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, do Centro de Geofísica

da Universidade de Évora e do Instituto do Mar da Universidade de Coimbra - vão espalhar-se por

várias ilhas, como Deception, Livingston ou King George.
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 Os estudos, em seis projectos de investigação, vão centrar-se nos pinguins e na forma como as

alterações climáticas estão a afectar a sua alimentação; na contaminação da Antárctida por poluentes;

no solo congelado em permanência (ou "permafrost"); nos bancos de neve que se mantêm durante o

Verão; na reconstituição climática nos últimos milhares de anos; e na forma como os peixes estão a

lidar com o aumento da temperatura e a descida da salinidade.

 

 Que interesse pode ter para Portugal a Antárctida? Os cientistas envolvidos na campanha realçam,

entre outros aspectos, as aplicações práticas e económicas que podem surgir destas investigações:

por exemplo, os peixes da Antárctida, munidos de proteínas que os impedem de congelar, podem

ensinar a desenvolver produtos que conservem melhor o pescado. "Portugal tem interesse em fazer

parte das redes internacionais em variados domínios, nomeadamente na investigação da Antárctida,

que é importante para entender fenómenos à escala global, que têm a ver com o ambiente e as

mudanças climáticas", respondeu João Sentieiro, presidente da FCT, na conferência de imprensa,

referindo ainda que Portugal vai assinar protocolos com o Brasil e o British Antarctic Survey, que

facilitarão o acesso às bases desses países.
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18/11/2011

Empresários e investigação sobre o Mar

 

Na Universidade do Algarve um encontro reúne empresários e investigação sobre o Mar. Directo da

Universidado do Algarve, em Faro. Entrevistas a Alveirinho Dias, Investigador da Universidade do

Algarve, e a João Guerreiro, Reitor da Universidade do Algarve.
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18/11/2011

Modelo para detectar manchas de crude

criado no CIMA

 

Na Universidade do Algarve multiplicam-se os projectos de investigação ligados ao mar. O Centro de

Investigação Marítima (CIMA) está a desenvolver um modelo para permitir detectar manchas de crude

e prever a forma como se movimentam as marés negras. DEclarações de João Janeiro, investigador

CIMA, Flávio Martins, coord. do projecto.
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18/11/2011

Encontro "Mar Português"

 

Na Universidade do Algarve está a decorrer, desde ontem, o encontro "Mar Português". No topo dos

objectivos está a tentativa de unir empresários e cientistas, em torno das iniciativas a tomar para

fortalecer o papel do mar no desenvolvimento nacional. Declarações de João Guerreiro, reitor da Univ.

do Algarve.
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Maior Campanha portuguesa à Antártida assegura logística própria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: Tv Ciência.pt

URL: http://www.tvciencia.pt/tvcnot/pagnot/tvcnot03.asp?codpub=27&codnot=32

 

17-11-2011 16:20

 

 Lúcia Vinheiras Alves

 

 Pela primeira vez, investigadores portugueses no âmbito do Programa Polar dispõem de logística

própria para a realização da Campanha Antártida 2011/2012 e com isso reforçam cooperação

internacional.

 

 Entre Novembro deste ano e Abril de 2012, a Campanha a Antártida vai envolver 18 investigadores

de instituições nacionais divididos por cinco grandes projetos de investigação que serão desenvolvidos

em várias ilhas da Antártida como a Deception, a Livingston ou a King George.

 

 Gonçalo Vieira, investigador do Centro de Estudos Geográficos, do Instituto Geográfico e

Ordenamento do Território, da Universidade de Lisboa e Coordenador do Programa Polar Português

(PROPOLAR) explica que a grande novidade é que, pela primeira vez, Portugal vai dar um contributo

logístico para a realização da Campanha, contributo esse que vai ser um voo, porque nós vamos fretar

um voo que é um voo comercial que vai desde Punta Arenas, no Sul do Chile, até uma ilha próxima da

Península Antártida.

 

 Através deste voo, os investigadores portugueses poderão viajar para a Antártica, mas também

garantir transporte para uma série de investigadores estrangeiros e, desta forma, reforçar a

cooperação existente com os outros países que normalmente asseguram o apoio logístico aos

cientistas portugueses.

 

 A primeira partida vai ser já na próxima semana e vamos ter equipas no terreno já a partir do início

de Dezembro, explica Gonçalo Vieira e acrescenta que, normalmente, as missões têm entre um a dois

meses e haverá uma alternância em função das possibilidades de arranjos logísticos que fizermos.

Vamos colaborar com várias bases: espanholas, búlgaras, norte-americanas, sul coreanas, chilenas,

argentinas e polacas.
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 Graças a esta Campanha Antártida 2011/2012 está prevista a partida de 18 investigadores de

instituições portuguesas, quando até agora só era possível enviar quatro a seis investigadores no

máximo.

 

 Os cientistas envolvidos na Campanha vão desenvolver investigação nas várias áreas do

conhecimento. Gonçalo Vieira explica que vai haver investigação na área das ciências biológicas, com

uma equipa do Instituto do Mar, da Universidade de Coimbra, que trabalhará com pinguins, uma

equipa do Centro de Ciências do Mar, da Universidade do Algarve, que vai trabalhar com adaptações

fisiológicas de peixes, do IPIMAR e do Instituto Superior Técnico equipas no âmbito das ciências do

ambiente com contaminantes.

 

 Do Centro de Estudos Geográficos partirão duas equipas, uma que trabalhará no âmbito das ciências

crioesféricas, para estudar o efeito das mudanças climáticas no permafrost e, finalmente, uma equipa

que vai fazer reconstituição paleoambiental a partir de sedimentos de lagos, explica o Coordenador.

 

 A Campanha Antártida 2011/2012 recebeu um financiamento de cerca de 100 mil euros da Fundação

para a Ciência e Tecnologia (FCT) e Gonçalo Vieira diz que este montante será para a questão logística

e depois existem alguns contributos das várias equipas que estão envolvidas.

 

 João Sentieiro, Presidente da FCT reconhece a importância da presença de investigadores

portugueses na Antártida porque reforça as ligações internacionais da nossa comunidade científica,

mas no essencial a Antártida é um continente muito importante em que ocorrem um conjunto de

fenómenos em que a compreensão profunda é muito importante à escala global.

 

 Portugal já vem fazendo investigação em vários domínios em ambiente polar e portanto, faz todo o

sentido continuar a progredir, até porque a nossa comunidade neste momento já granjeou um

prestígio internacional muito grande e reforçou muito as suas ligações a muitos outros países que têm

investigação na Antártida com meios logísticos poderosíssimos que Portugal não tem, mas que tem

usufruído, refere.

 

 Em relação ao financiamento agora atribuído pela FCT, o Presidente da Fundação reconhece que é

ainda reduzido e justifica que isso tem a ver com o facto de Portugal ser um país que não é tão rico

como muitos outros países que fazem investigação nos polos e é um país distante que tem uma

comunidade científica ainda pequena.

 

 Mas João Sentieiro destaca que o contributo que Portugal tem dado é reconhecido pelos outros países

que disponibilizam as suas infraestruturas, porque o contributo português no que diz respeito à

qualidade da ciência que faz é considerado suficientemente importante para que esses países abram

as portas das suas instalações à participação dos cientistas portugueses.
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 Para reforçar a cooperação de Portugal com outros países, João Sentieiro refere para além dos

protocolos já estabelecidos com Espanha, estão neste momento a ser preparados dois protocolos com

o British Antarctic Survey e com o Brasil, no entanto, para além desses protocolos existem relações

estabelecidas na base da confiança com países muito diversos da América Latina, da Ásia e da Europa.

 

 Em relação ao futuro da investigação polar, o Presidente da FCT espera que o apoio da Fundação

continue porque é uma área que mereceu e continua a merecer um estímulo importante que também

resulta do facto da FCT ter percebido que estávamos perante uma comunidade cientifica muito jovem,

mas muito dinâmica e com grande reconhecimento internacional e, portanto, merecendo naturalmente

o nosso apoio.

 

 Em ciência, o Presidente da FCT assegura que, os apoios nunca podem ser fugazes porque nesse caso

transformam-se num desperdício de fundos e de meios, a ciência exige apoios regulares e estáveis

com duração, porque é um domínio em que só no longo prazo se conseguem verdadeiramente avaliar

os resultados. E, portanto, eu espero que a Fundação continue a apoiar esta Comunidade que se tem

revelado tão capaz, tão autónoma e com tanta qualidade.
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Presidente da República felicita a UAlg pela visão estratégica em torno do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011

Meio: Universia.pt
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18/11/2011

 

 Com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República, está a decorrer na Universidade

do Algarve até hoje, dia 17 de novembro, o encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento.

 

 Foto: Universidade do Algarve

 

 O presidente do CRUP, António Rendas, aproveitou a ocasião para realçar o papel que as

universidades portuguesas desempenham no desenvolvimento e afirmação do país

 

 Além do reitor da UAlg, João Guerreiro, a sessão de abertura contou as presenças do presidente do

CRUP, António Rendas, do consultor para o Ambiente, Ciência e Mar da Presidência da República,

Tiago Pitta e Cunha, e de José Félix Ribeiro, antigo subdiretor-geral do Departamento de Prospetiva e

Planeamento (DPP).

 

 Na mensagem de Sua Excelência o Presidente da República, proferida por Tiago Pitta e Cunha, Aníbal

Cavaco Silva felicita a Universidade do Algarve, não só pela realização deste Encontro, mas também, e

principalmente, "pela visão estratégica que demonstra através dos esforços levados a cabo para

associar o conhecimento do mar, que é gerado pela Universidade, ao desenvolvimento da região

algarvia. Reforça ainda que "a liderança prestada por esta Academia ao projeto MarAlgarve é uma

ação de grande mérito, que ilustra bem essa visão de futuro".

 

 O Presidente da República terminou a sua mensagem dizendo: "Estou certo de que, da vossa reflexão

conjunta, poderemos esperar um novo contributo qualificado, para tornar o mar português uma

prioridade da agenda estratégica nacional".

 

 João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, começou por fazer uma breve reflexão histórica

sobre o papel do Mar e dos portugueses na produção e difusão científicas. "Os portugueses

protagonizaram um movimento de produção e de difusão científicas, valorizando a problemática
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ambiental em torno das viagens, a diversidade de recursos em confronto com as diferentes áreas

geográficas e a riqueza cultural das comunidades contactadas. Esta circulação entre destinos variados,

aportando ciência, produtos, técnicas, pessoas e linguagens, seria seguramente, na atualidade,

designada por transferência de tecnologia e concedeu a Portugal uma posição ímpar na capacidade de

valorizar economicamente os recursos". Estabelecendo uma pequena analogia, João Guerreiro explicou

ainda que "se existisse na Flandres ou na Prússia uma entidade vocacionada para financiar a ciência e

a tecnologia locais, seguramente teria, antecipando o modelo de colaboração MIT/Portugal, mas em

sentido contrário, tentado estabelecer uma parceria com as entidades portuguesas para importar de

Portugal boas práticas e para absorver a nossa capacidade tecnológica".

 

 No limiar do segundo decénio do século XXI é importante conhecer o mais possível os recursos e

serviços proporcionados pelo Mar. A Investigação desenvolvida nos últimos trinta anos nas

universidades portuguesas e nos laboratórios de Estado já atingiu um elevado nível de complexidade

em áreas temáticas diversificadas. "Paralelamente, foram-se multiplicando as linhas de formação

graduada e pós-graduada, que permitiram dotar o país de um corpo de investigação qualificada",

explica o reitor, acrescentando ainda que, se por um lado a investigação científica registou um enorme

desenvolvimento nestes últimos trinta anos, por outro, a capacidade de aplicar esse conhecimento

acumulado ficou, por diversos motivos, adiada". Nos últimos anos, tem-se assistido a uma

recuperação, que se pretende acelerada, do tempo perdido no que respeita à valorização dos recursos

e dos serviços proporcionados pelo mar. A Investigação científica colocou-se à frente desta estratégia

e, defende João Guerreiro, "urge manter o ritmo da sua progressão e assegurar a sua melhor

articulação". Por sua vez, "a comunidade científica está preparada para se afirmar e confirmar como

parceira do desenvolvimento nos diversos domínios abrangidos pelo Mar".

 

 João Guerreiro terminou o seu discurso realçando o trabalho realizado na UAlg, centrado em quatro

unidades de investigação e extensão científica: o Centro de Ciências do Mar (CCMAR), laboratório

associado, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), o  Centro de Investigação

Tecnológica do Algarve (CINTAL) e o Centro de Eco-Hidrologia Costeira, inserindo-se este último na

rede de centros da UNESCO. Estes centros são responsáveis por cerca de 50% da produção científica

desta Universidade.

 

 O presidente do CRUP, António Rendas, aproveitou a ocasião para realçar o papel que as

universidades portuguesas desempenham no desenvolvimento e afirmação do país, sem descorar os

atuais problemas que as afetam, manifestando ainda a preocupação do CRUP no que diz respeito aos

enquadramentos institucional e financeiro que pretendem condicionar as universidades nos próximos

tempos.

 

 O Keynote speaker desta sessão, José Félix Ribeiro, centrou-se na importância do desenvolvimento

da investigação em ciências e tecnologias do Mar. Na sua opinião, "o conhecimento e a exploração de

recursos oceânicos vão exigir que Portugal domine tecnologias cruciais para a exploração do oceano

Página 438



profundo", tendo, por isso, "que tornar-se num ator reconhecido a nível mundial".

 

 O encontro Mar Português, que se prolonga durante o dia de amanhã, conta ainda com a participação

de vários empresários e investigadores, quer de universidades portuguesas, quer de universidades

estrangeiras, dos laboratórios de Estado e do Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu,

que, pelas 16h00 (sexta-feira), presidirá à sessão de encerramento.

 

 A Universidade do Algarve pretende que a iniciativa possa recolocar este tema no debate público e

político, fomentando uma maior reflexão e originando iniciativas que contribuam para o fortalecimento

do papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

 

 Fonte: Universidade do Algarve
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AIESEC promove 
torneio de liderança

A AIESEC em Portugal está 
a ultimar a final nacional da 
2ª Edição do maior Torneio 
de Liderança Universitário em 
Portugal (The Leadership Tour-
nament).  O evento vai decor-
rer no dia 25 de Novembro na 
School of Business and Econo-
mics da Universidade Nova de 
Lisboa, apurando as equipas 
vencedoras. 

O Leadership Tournament é 
organizado pela AIESEC em par-
ceria com várias empresas portu-
guesas, com o objetivo de sensi-
bilizar estudantes e universidades 
para a temática da liderança.

A final nacional do Leadership 
Tournament vai premiar as duas 
equipas com melhores pontua-
ções em cada uma das elimina-

tórias locais realizadas em 10 das 
maiores Universidades nacionais 
(Universidade do Minho, Uni-
versidade Católica do Porto, 
Universidade de Aveiro, Univer-
sidade de Coimbra, Universidade 
Nova de Lisboa, ISCTE, ISEG, 
Universidade Católica de Lisboa 
e Universidade do Algarve). Os 
desafios colocados aos estudantes 
que integraram as várias equipas 
foram lançados pela BP, Navigor, 
EDP e IE de Madrid.

Esta iniciativa teve como par-
tners o IPJ, CGD, Delta Cafés, 
Procter&Gamble e BP Portugal. 
O desenvolvimento do projeto a 
nível nacional teve a participação 
da Sumol Compal, IBM,  Hay 
Group, TI , Value Networks e 
Navigator.

Pedro Abreu e Lima durante a eliminatória do Leadership Tournament que 
decorreu na Universidade Católica do Porto.
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Mar: Conhecimento científico, políticas e ligação às empresas precisam-se - reitor
Univ. Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/11/2011
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URL: http://aeiou.visao.pt/mar-conhecimento-cientifico-politicas-e-ligacao-as-empresas-
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Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 20:57Sexta feira, 18 de Nov de 2011

 

 Faro, 18 Nov (Lusa) -- A criação de conhecimento científico em ciência e tecnologia do mar, para

promover políticas que incentivem a sua exploração, e a ligação com o mundo empresarial são as

principais conclusões do Encontro do Mar, concluído hoje em Faro.

 

 No final do encontro, que decorreu hoje e quinta-feira na Universidade do Algarve, o reitor, João

Guerreiro, disse à Agência Lusa que dos trabalhos saíram três linhas principais de conclusões, "que

têm a ver com a melhor organização das universidades e as relações externas", estabelecendo

"melhores ligações com o meio empresarial e a administração" pública.

 

 João Guerreiro precisou que "a administração tem que utilizar e recorrer às universidades para

suportar e incorporar conhecimento nas principais decisões que tem que tomar" e é necessário

encontrar "formas de convergência muito próximas entre as necessidades da administração e a

universidade".
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Primeiro emprego em conferência
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Na Universidade do Algarve

 

 A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe a II Conferência Nacional sobre 1º

Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

Esta conferência tem por objetivo auxiliar os estudantes e recém-licenciados na procura eficaz do

primeiro emprego e decorrerá no dia 23, no Anfiteatro 1.5 do Campus da Penha.

 

 Com conferencistas especializados, os participantes terão oportunidade de ouvir profissionais de

recursos humanos, bem como consultores de recrutamento e empresários de sucesso. Esta iniciativa

conta com o patrocínio do Banco Santander Totta e com o apoio da Ray Human Capital.

 

 A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória em
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Caminhar sempre em frente
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Mais um ano lectivo na UATI

 

 Iniciou-se mais um ano lectivo para os alunos e professores da UATI - Universidade do Algarve para a

Terceira Idade - Pólo de Albufeira, que, como se sabe, é gerida pela AAA - Associação dos Amigos de

Albufeira.

 

 A anteceder o início das actividades escolares, realizou-se uma sessão solene na qual a Presidente da

Direcção da AAA, para além de apresentar o corpo docente, delineou, em traços largos, o plano da

acção da UATI para o presente ano lectivo.

 

 Foi uma cerimónia simples mas a que não faltou dignidade.

 

 As pessoas que a ela assistiram gostaram do que viram e ouviram.

 

 E, tal como nós, ficaram convencidas que a AAA/UATI tem hoje à sua frente uma equipa dinâmica,

motivada e muito apostada em levar a carta a Garcia, sem protagonismos descabidos, sem

preconceitos ou tabus.

 

 Também já deu para entender que a nova direcção não vai perder tempo com banalidades ou a

alimentar mexericos malévolos de comadres, susceptíveis de criarem por vezes mau ambiente entre

professores e alunos, por atentarem contra a honorabilidade e o bom nome das pessoas

 

 Por outro lado, também não temos dúvidas de que, com esta equipa, os alunos terão todo o apoio

logístico e didáctico, em instalações condignas; e que, entre outras coisas, lhes serão proporcionadas

visitas de estudo a sério (e para todos!) e não apenas excursões organizadas por agências do ramo,

por muito respeito que nos mereçam. Mas, como toda a gente sabe, tais excursões, para além de não

serem acessíveis a todos os bolsos, nem sempre têm, como é óbvio, preocupações de ordem

pedagógica.

 

 Em nosso modesto entender, o ideal será, pois, que essas visitas de estudo - que se desejam mais
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frequentes e diversificadas - sejam decididas e orientadas pela direcção, como não podia deixar de

ser, mas de acordo com as propostas válidas que nesse sentido lhe venham a ser apresentadas por

professores e alunos.

 

 No tocante aos docentes, tudo leva a crer também que os novos dirigentes da AAA/UATI não deixarão

de respeitar devidamente o seu voluntariado generoso e desinteressado e a sua independência

didáctica, não permitindo, por outro lado, que eles sejam discriminados, em caso algum, por motivos

fúteis ou compadrios inaceitáveis

 

 Só assim poderemos caminhar em frente; e, pela parte que nos cabe, cá estaremos para apoiar

incondicionalmente a nova Direcção!

 

 Leopoldo Santos

 

 Albufeira
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Debate acerca do âEURoDesenvolvimento HumanoâEUR? em Tavira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011
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URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51678

 

Educação

 

 Elisabete Rodrigues

 

 A Escola Secundária Dr. Augusto Correia de Tavira, em parceria com a equipa da Unidade de

Cuidados na Comunidade Talabriga do Centro de Saúde de Tavira, realiza um debate, no Cine Teatro

António Pinheiro, no próximo dia 18 de novembro, Sexta-feira, pelas 21h00, dedicado ao tema

"Desenvolvimento Humano??.

 

 Esta ação serve o propósito de juntar gerações e envolver os alunos na realidade sócio-político-

económica atual, num momento de viragem mundial suscetível de influenciar e marcar o futuro dos

jovens.

 

 Porque persistem dúvidas (Dhudas, na gíria da organização) não há a promessa de encontrar

soluções estanques, mas antes de procurá-las, em conjunto, num debate que se pretende o mais

abrangente possível, cobrindo áreas prioritárias e essenciais da existência humana.

 

 Em agenda estão temas tão abrangentes como a cidadania, a formação cívica, a ajuda humanitária, a

consciência social, as questões de sustentabilidade.

 

 Para isso, a organização conta com um painel de oradores convidados provenientes das mais vastas

áreas da sociedade, do qual fazem parte Jorge Botelho, Presidente da Câmara Municipal de Tavira,

Jorge Wemans, diretor de programas da RTP2, Rui Lourenço, médico e ex-presidente da

Administração Regional de Saúde do Algarve, Elisabete Rodrigues, jornalista do site informativo "Sul

Informação??, António Fragoso de Almeida, docente da Escola Superior de Educação da Universidade

do Algarve e Orlandino Rosa, diretor da agência de Tavira da rede de Consultadoria Financeira

"Decisões e Soluções??.

 

 O evento tem entrada livre e é aberto a toda a comunidade.
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Comemorações da Semana da Ciência e da Tecnologia no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011
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URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51679

 

Educação

 

 Centro de Ciência Viva de Faro

 

 Que ciência se faz em Portugal? Quem são os nossos cientistas? Como trabalham? O que investigam?

Que resultados obtêm?

 

 Durante a Semana da Ciência e da Tecnologia, de 21 a 27 de novembro, o Centro Ciência Viva do

Algarve abre as suas portas ao público, lançando um convite irrecusável para uma viagem pelo

conhecimento.

 

 O Dia Nacional da Cultura Científica, 24 de novembro, instituído em 1997 para comemorar o

nascimento de Rómulo de Carvalho e divulgar o seu trabalho na promoção da cultura científica e no

ensino da ciência, celebra-se durante esta semana.

 

 Assinale a Semana da Ciência e da Tecnologia 2011 na sua agenda e junte-se a nós nesta iniciativa.

 

 Para que nos possamos organizar de forma a criarmos um espaço harmonioso e funcional,

agradecemos a inscrição no evento com oito dias de antecedência (por telefone: 289 890 920 ou por

mail: secretariado@ccvalg.pt)

 

 PROGRAMA

 

 Dia 23 de novembro de 2011

 

 SKETCHES SOBRE CIÃSNCIA pelo grupo de Teatro da Esc. Sec. Albufeira;

 

 A QU??MICA DO MAR_ Palestra dinamizada pela Profª Doutora Alice Newton - Prof. Auxiliar do

Departamento de Química e Farmácia da Universidade do Algarve e coordenadora do Projeto

Internacional LOICZ (Land-Ocean Interactions in the Coastal Zone):
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 - O que é que acontece na água do mar?

 

 - Como é que a composição química da água do mar afeta as populações de organismos vivos que aí

se desenvolvem e vice-versa?

 

 - Que perturbações podem as populações humanas introduzir neste equilíbrio?

 

 MASTERCHEF EM AÇÃO na mesa com ciência.

 

 16 de Novembro de 2011 | 23:59

 

 barlavento
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Ana Petronilho
ana.petronilho@economico.pt

Desde o início deste ano lectivo
- há dois meses - já desistiram
mais estudantes do ensino supe-
rior do que durante todo o ano
passado. As desistências e can-
celamentos de matrículas já su-
biram, pelo menos, 20% num
contexto de crise económica em
que as bolsas de estudo ainda
não começaram a ser pagas. Nas
onze universidades e institutos
politécnicos contactados pelo
Diário Económico (ver caixa ao
lado), os números são claros:
6051 estudantes decidiram
abandonar o ensino superior,
desde Setembro. Mais 1023 (cer-
ca de 20%) em relação ao total
do ano lectivo anterior, em que
se registaram 5028 cancelamen-
tos de matrículas nestas mesmas
instituições. Um panorama que
é mais grave no ensino politéc-
nico do que nas universidades.

Contas feitas, são cerca de 100
estudantes a desistirem por dia.
E este é um número que vai cer-
tamente subir ao longo do ano
lectivo. Isto porque há muitas
universidades em que se regista
um aumento do número de es-
tudantes com dificuldades e
que têm até Janeiro para poder
cancelar a matrícula sem ter de
pagar a propina anual. É o caso
da Universidade Aberta, onde
no ano passado houve quase
10% de matrículas anuladas,
num universo de 12 mil estu-
dantes, havendo este ano “30%
de alunos com dificuldades em
pagar propinas”, segundo aler-
ta ao Diário Económico o vice-
reitor, Domingos Caeiro. Mui-
tos destes estudantes, prevê
este responsável, “acabarão por
anular”. E o cenário é comum a
várias instituições. Também na
Universidade de Coimbra, a
vice-reitora Madalena Alarcão
reconhece que “há sem dúvida
uma maior expressão de alunos
com dificuldades”.

Esta tendência de desistências
já se tinha, de resto, verificado em
2010/2011. Em sete instituições
de ensino superior contactadas
pelo Diário Económico no último
ano lectivo, no final do primeiro

semestre já se registava um au-
mento de 18% de matrículas can-
celadas face ao ano anterior.

A falta de condições econó-
micas é a principal razão invo-
cada para justificar o fenómeno.
Segundo os representantes aca-
démicos, há “claramente mais
estudantes este ano a levanta-
rem questões de permanência
no ensino superior”, como de-
nuncia ao Diário Económico,
Luís Rodrigues, presidente da
Associação Académica da Uni-
versidade do Minho. O dirigente
estudantil explica ainda que es-
tes são “fundamentalmente
alunos com dificuldades finan-
ceiras que se vêem impossibili-
tados de fazer face a um con-
junto de despesas para frequen-
tar o ensino superior”.

Situação que também tem
vindo a acontecer nas universi-
dades do Porto e de Coimbra,
confirmam os dirigentes estu-
dantis locais. Eduardo Melo,

presidente da Associação Acadé-
mica de Coimbra, refere que,
embora ainda “não tenha núme-
ros oficiais, há a percepção clara
de que há um aumento de alu-
nos” a cancelar a matrícula.

Universidades criam gabinetes
de apoio para travar desistências
Para tentar travar as desistências,
as universidades criaram gabine-
tes e serviços de apoio de emer-
gência para ajudar os alunos que
se encontrem em situação-limite
de esforço financeiro. Além dis-
so, “há faculdades que estão a es-
tender o prazo de pagamento da
propina e a facilitar o pagamen-
to”, explica o presidente da Asso-
ciação Académica da Universida-
de de Lisboa. Em causa, lembra,
está também o atraso de dois
meses no pagamento das bolsas
de estudo do superior que tem
vindo a agravar as dificuldades
financeiras dos estudantes.

Para dar resposta a casos de
emergência, as universidades de
Coimbra, Lisboa, Minho e Porto
criaram gabinetes e fundos de
apoio para os mais carenciados. É
o caso do “Fundo de Apoio So-
cial” da Universidade de Coimbra
que este ano está a ser mais pro-
curado pelos estudantes. De acor-
do com o director dos serviços de
apoio social, Jorge Gouveia Mon-
teiro, a universidade dá uma
“prestação de valor equivalente à
diferença entre a propina máxima
e a propina mínima.” Seguindo
este esquema, o valor no passado
ano lectivo foi de 369 euros.

Também o UL Consciência
Social, associação da Universi-
dade de Lisboa que já apoiou 130
alunos, atribui bolsas de mérito
social, dá apoio a nível de ali-
mentação, alojamento e trans-
porte. Na Universidade do Porto,
o “Fundo de Apoio Social” ajuda
os estudantes através “de um
subsídio a fundo perdido ou
reembolsável no montante má-
ximo de 999 euros, de adianta-
mento de refeição ou de aloja-
mento em residência universitá-
ria”, como explica o director dos
serviços de Acção Social, João
Carvalho. Diferentes soluções
que vão sendo encontradas para
combater o mesmo problema. ■

Em dois meses mais
de seis mil estudantes
já desistiram do superior
O número alunos que abdicaram do lugar conquistado na universidade
é já superior em 20% ao total registado em todo o ano lectivo anterior.

DESISTÊNCIAS

Comparação entre o número
de matrículas canceladas desde
Setembro com os totais registados
no passado ano lectivo.

Instituição 2010/ 2011/

2011 2012

UTL 144 130

Universidade de Aveiro 1813 1160

Universidade de Lisboa 230 160

Universidade de Évora 250 100

Universidade do Minho 585 170

Universidade do Algarve 304 28

Universidade da Madeira 40 18

Politécnico de Setúbal 135 157

Politécnico de Leiria 67 376

Politécnico de Santarém 34 122

Politécnico do Porto 226 30

Fonte: Serviços sociais das instituições de ensino superior

Contas feitas,
são cerca de cem
estudantes a
desistirem por dia.
Um número que vai
certamente subir já
que na maioria das
universidades o prazo
para cancelamento
de matricula (sem
pagar propina) se
estende até Janeiro.
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Número de estudantes que anula a
matricula por dificuldades
financeiras está a crescer.

Paulo Alexandre Coelho

Pagamento de bolsas
continua em atraso
Dirigentes estudantis alertam
que muitos alunos ainda não
receberam o apoio este ano.

Apesar das garantias do Gover-
no, os dirigentes estudantis ga-
rantem que “a maioria” dos es-
tudantes do ensino superior ain-
da não receberam bolsa de estu-
do este ano. Passados dois meses
do arranque das aulas, “ainda só
foram atribuídas dez bolsas de
estudo em toda a Universidade de
Lisboa”, assegura ao Diário Eco-
nómico o Presidente da Associa-
ção Académica da Universidade
de Lisboa, Tiago Gonçalves.

Situação que também está a
acontecer na Universidade do
Minho (UM). Segundo Luís Ro-
drigues, presidente da Associa-
ção Académica do Minho, os es-
tudantes desta instituição terão
sido “dos primeiros a receber
bolsa” pelo que prevê que “o ce-
nário será bem pior nas outras
instituições”. No caso da UM, até
ao momento já foram analisados
perto de quatro mil processos, o
que corresponde a cerca de 60%
do total das seis mil candidatu-
ras. Deste universo, apenas

2.500 estudantes conseguiram
bolsas, que “só começaram a ser
pagas no dia 10 deste mês”.

A Universidade de Coimbra
recebeu cerca de oito mil candi-
daturas e “practicamente a tota-
lidade dos estudantes ainda não
recebeu bolsa nem a indicação se
serão ou não bolseiros”, alerta
Eduardo Melo, presidente da di-
recção- geral da Associação Aca-
démica de Coimbra .

Este é um panorama “que
está a acontecer a nível nacio-
nal” assegura Luís Rodrigues e
que está a trazer “graves difi-
culdades económicas para os
estudantes”.

Situação que vem contrariar
as declarações do secretário de
Estado do Ensino Superior, João
Queiró, que durante a semana
passada anunciou num evento
que as bolsas de estudo já come-
çaram a ser pagas, tendo assegu-
rado “nos próximos dias vão ser
pagas milhares de bolsas”.

No entanto, os estudantes di-
zem continuar sem receber este
apoio social e consideram que o
atraso de dois meses no paga-
mento é consequência “do atra-
so da publicação do novo regu-
lamento e da disponibilização
da plataforma da Direcção Geral
do Ensino Superior para que as
candidaturas fossem submeti-
das”, explica ainda Luís Rodri-
gues. Segundo o Presidente da
Associação Académica do Mi-
nho, “só no final do mês de Ou-
tubro, já em pleno ano lectivo,”
esta ferramenta terá entrado em
funcionamento. ■ A.P.

Alerta dos estudantes
contraria as garantias
dadas pelo secretário
de Estado do Ensino
Superior, na semana
passada.
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Educação Seis mil estudantes já
desistiram do Ensino Superior desde
o início do ano lectivo. ➥ P20
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Portugal tem 95 por cento dos doutores nas universidades
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No espaço europeu mais de 50 por cento dos doutores "estão em empresas, instituições industriais e

de serviços"

 

 2011-11-17

 

 António Rendas

 

 O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Rendas, disse

hoje, em Faro, que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema público universitário e

apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores"estão em

empresas, instituições industriais e de serviços". "Há aqui uma questão de mentalidade. Olhar para

isto de forma utilitária é o que tem acontecido até agora", sustentou, observando que compete às

universidades o acompanhamento dos seus alunos depois de concluídas as licenciaturas, mestrados ou

doutoramentos.

 

 "É preciso comunicar mais com as empresas e as empresas olharem para as universidades como

parceiros na continuidade da qualificação dos seus quadros", disse, acrescentando que"não pode haver

licenciados sem apoio" por parte das instituições universitárias.

 

 Desmentindo que haja licenciados a mais em Portugal, o presidente do CRUP sublinhou que"o

problema não é a quantidade [de licenciados] mas sim a qualidade". As"pessoas têm que ter mais

informação sobre os cursos que frequentam e as instituições estão a disponibilizar essa informação,

incluindo a empregabilidade", garantiu, sustentando que"é preciso saber se o tipo de profissional que

Página 453



estamos a lançar no mercado de trabalho corresponde à capacidade de absorção desse mercado".

 

 "Acho excelente que se continue a ensinar grego e latim. O que não pode é haver 10 centros a

ensinar grego e latim. Têm que ser muito bons", ironizou, acrescentando que"a qualificação é um ato

individual, a pessoa escolhe o seu caminho, mas essa escolha deve ser de forma a sentir-se realizada

naquilo que faz".

 

 António Rendas revelou que, desde o ano lectivo 2000/2001, o número de licenciados em Portugal

aumentou 95 por cento, o que não correspondeu às provisões financeiras dos orçamentos de Estado.

 

 "Em 2011 as verbas transferidas do orçamento de Estado foram de 744 milhões de euros, enquanto

em 2005 foram de 764 milhões", enunciou, sublinhando que os 744 milhões de 2011 correspondem a

apenas 647 milhões em termos reais, isto é, depois de descontado o valor da inflação.
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Sete dias entre circo matemático ou análise de lágrimas
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Semana da Ciência e Tecnologia 2011

 

 2011-11-17

 

 Actividades científicas de 21 a 27 de Novembro.

 

 Que ciência se faz em Portugal? Quem são os nossos cientistas? Estas e outras questões serão

respondidas ao longo da Semana da Ciência e a Tecnologia 2011, que começa já na próxima segunda-

feira e será assinalada em centenas de instituições científicas, universidades, escolas, associações,

museus e centros Ciência Viva (CCV) de todo o país.

 

 Durante sete dias, de Norte a Sul, haverá visitas guiadas, exposições, cafés de ciência e actividades

em laboratórios para todas as idades, com mais de 350 acções de participação gratuita.

 

 Na estreia, quem andar pelo litoral Norte poderá"levar com a Química por tabela", no CCV A Fábrica e

terá a possibilidade de ver"os efeitos visuais da combinação rápida de alguns reagentes". Também

neste dia, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa dará a conhecer como fala um bebé, o que

é a gaguez ou como se identifica um suspeito pela voz, no Laboratório de Fonética & BabyLab.

 

 Na próxima terça-feira, o Museu das Comunicações, em Lisboa, explicará quem foi Hertz e como as

ondas electromagnéticas nos permitem comunicar informação. No dia seguinte, será possível saber

um pouco mais sobre como os nossos neurónios comunicam entre si e o muito que há ainda a

compreender sobre as sinapses. O Centro de Neurociências e Biologia Celular, em Coimbra, abre as

suas portas para mostrar a investigação que desenvolve nesta área.

 

 E, mais a Sul, ainda ao longo do dia 23 de Novembro, o grupo de teatro da escola secundária de

Albufeira apresenta Sketches sobre Ciência e Alice Newton, docente do departamento de Química e

Farmácia da Universidade do Algarve, dinamizará a palestra A Química do Mar e porá também a

ciência à mesa, com a iniciativaMasterchef em Acção.
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 Haverá actividades para os mais novos.

 

 No dia Nacional da Cultura Científica e Tecnológica, o Pavilhão do Conhecimento presta homenagem a

Rómulo de Carvalho com a abertura de uma exposição baseada na obra física no dia-a-dia. O CCV

materializou as 73 experiências descritas pelo professor e divulgador de ciência e poesia, recorrendo a

materiais do nosso quotidiano. Em laboratório, os mais pequenos poderão compreender como é "rir

até às lágrimas" e"lágrimas de crocodilo", ou seja, todos choramos pelos mesmos motivos e da

mesma maneira.

 

 Ainda no dia 25 do corrente, o Instituto Politécnico de Bragança demonstra a operação de uma Flight

Control Unit e de módulos que estão a ser desenvolvidos por alunos desta instituição para o Airbus

A320 e o Simulador Flight Simulator X, da Microsoft.

 

 A ciência da arte e arqueologia

 

 No sábado da mesma semana, o Museu Soares dos Reis, no Porto, convida a conhecer o contributo

da ciência e da tecnologia no restauro de algumas das obras do seu espólio.

 

 No domingo, dia 27, será dia de escavar, medir, pesar e desenhar no Instituto de Investigação

Científica Tropical, que desenvolve uma acção de Arqueologia para os mais novos no Jardim Botânico

Tropical, em Belém.

 

 Durante esta semana, muitos cientistas trocam o seu laboratório pelas escolas. Destacam-se a

palestra de Jorge Calado, do Instituto Superior Técnico, na Escola Secundária Raul Proença, das

Caldas da Rainha. Também o IBMC.INEB irá às escolas portuenses para realizar experiências sobre o

genoma da mosca da fruta (Drosophila).
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Conselho de Reitores avisa que perda de autonomia seria "recuo muito grande"
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Universidades

 

 O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) defendeu hoje que a

perda de autonomia das universidades seria "um recuo muito grande" na capacidade de gerar

receitas, criando uma situação "muito complicada" para o ensino superior.

 

 "Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas", disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.
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95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades - Presidente do CRUP
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Universidades

 

 O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Rendas, disse

hoje em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema público universitário e

apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".
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Estudantes universitários sem dinheiro

para comer

 

Sem dinheiro para comer, é uma situação cada vez mais comum entre os estudantes universitários.

Os serviços de acção social não têm mãos a medir perante os pedidos de ajuda e nunca tantos se

candidataram às bolsas de estudo. Na Universidade do Porto, o fundo de emergência social foi

activado dois meses depois do início das aulas e no Algarve são cada vez mais os alunos que recebem

senhas de alimentação. Comentários de Amadeu Cardoso, responsável pela Acção Social da

Universidade do Algarve, de João Carvalho responsável pela Acção Social da Universidade do Porto e

de Elsa Justino responsável pela Acção Social da UTAD.
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Civis propõe debate sobre "Os Novos Movimentos Sociais" n´Os Artistas
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 Um debate subordinado ao tema "Os Novos Movimentos Sociais" vai decorrer 19 de Novembro, pelas

21h30, nos Artistas, com ativistas, economistas, politólogos e sociólogos, numa organização da CIVIS

- Associação para o Aprofundamento da Cidadania.

 

 Os novos movimentos sociais que emergiram um pouco por todo o Mundo, na sequência da crise

económica e financeira, do agravamento das condições sociais e da desconfiança face à classe política,

estarão no centro do debate.

 

 Com os cidadãos a saírem à rua para contestar, para mostrar a sua indignação, para protestar, para

reivindicar e quando estes movimentos ganham expressão e adeptos, através da sociedade de

informação e da facilidade de acesso às redes sociais, a CIVIS propõe uma reflexão.

 

 Será esta uma nova forma de democracia participativa? Onde falhou a democracia representativa?

Onde falharam o Estado, os partidos políticos, os governos? Falta massa crítica ou liderança? Que

influência e instrumentos têm estes movimentos para a mudança de paradigma? Para onde caminham

estes movimentos e com que objetivos? Encontrarão estes movimentos as soluções para os problemas

e desafios que enfrentamos?

 

 Estas e outras questões serão o objeto de reflexão e debate na sede dos dos Artistas, que contará

com a análise multidisciplinar do Professor António Covas, da Faculdade de Economia da Universidade

do Algarve, da Professora de Ciência Política da Universidade Católica Elisabete Azevedo, do Sociólogo

Nelson Dias, do Advogado João Vidal e dos protagonistas de alguns destes movimentos.

 

 

Página 463



A464

Dicas para o fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

Jornalistas: Conceição Branco

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48009

 

17-11-2011 12:29:00

 

 Música pop-rock nacional, jazz, fado, órgão, bandas filarmónicas, debates, conferências, teatro,

solidariedade, colecionismo e automobilismo entre as sugestões desta semana.

 

 Em Faro, os Clã tocam "Disco Voador" a 19 de novembro pelas 21h30 no Teatro das Figuras. Os

bilhetes custam 12 euros.

 

 A Igreja do Carmo em Faro acolhe o recital de órgão e flauta de Bisel com Carina Lasch Lind e o

flautista Pedro Santos a 19 de Novembro, pelas 21h30, no âmbito do Festival de Órgão de Faro.

 

 Ainda em Faro, o Quarteto de Cordas da Orquestra do Algarve realiza um recital do Ciclo de Música

de Câmara a 18 novembro às 18h00 no Museu Municipal.

 

 Continuando em Faro, há debate nos Artistas subordinado ao tema "Os Novos Movimentos Sociais"

que a CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania promove, dia 19 de novembro, pelas

21h30, com intervenções de António Covas, Professor da Faculdade de Economia da Universidade do

Algarve, Elisabete Azevedo Professora de Ciência Política da Universidade Católica e do Sociólogo

Nelson Dias.

 

 Em Olhão, o Auditório Municipal acolhe no dia 19 pelas 21h30 o concerto do cantautor Manuel Freire,

no âmbito do ciclo Íntimos de Olhão.

 

 Também em Olhão, no salão da Junta de Freguesia do Pechão a Companhia DoisMaisUm apresenta a

comédia "Querida Mamã", a 19 de Novembro, às 21h30, da autoria de Ana Cristina Oliveira e

interpretada pelos atores da Associação Cultural A Gorda.

 

 Em Lagos, a Orquestra do Algarve (Quarteto de Cordas) realiza um recital do Ciclo de Música de

Câmara a 18, 19 e 20 novembro às 18h00 na Igreja de Santo António.
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 A Semana Cultural da Academia de Música de Lagos arranca a 21 de novembro e estende-se até ao

dia 26 no Centro Cultural de Lagos. Veja o programa aqui.

 

 Música de Câmara em Tavira, na Igreja do Carmo com o Quarteto de Cordas da Orquestra do Algarve

dia 19 às 18h00.

 

 Fado, em Tavira com 3.ª edição das "Noites de Fado Almadrava" no Salão da Junta de Freguesia de

Santa Luzia a 18 e 19 de Novembro a partir das 21h30

 

 O Mercado da Ribeira em Tavira recebe a 20 de Novembro a Mostra Artesanal entre as 10h00 e as

18h00 organizada pela Associação Almadrava.O Cine-teatro António Pinheiro de Tavira exibe o filme

"Sangue do meu Sangue", de João Canijo (Portugal 2011) às 21h30 de 17 de Novembro e "Bem

Vindos ao Sul", (Itália 2011) de Luca Miniero, à mesma hora do dia 20 de Novembro.

 

 Em Loulé, a conferência "Compreender a Crise, para sair dela" de Manuel Maria Carrilho tem lugar a

17 de novembro pelas 21h00 no Salão Nobre da Autarquia, inserida no ciclo Horizontes do Futuro.

 

 Jantar solidário no Pavilhão do NERA, em Loulé (zona industrial) da Existir, Associação para a

Intervenção e Reabilitação de Populações Deficientes e Desfavorecidas, a 18 de Novembro, a partir

das 20h00. para celebrar os 17 anos da instituição.

 

 O mercado municipal de São Brás de Alportel acolhe dia 20 de novembro, o I Mercadinho dos

Colecionadores direcionado para os que partilham do gosto pelo colecionismo seja de caixas de

fósforos, pacotes de açúcar, moedas, selos, canetas, calendários, esferográficas ou outros objetos.

 

 Em Vila Real de Santo António, os fadistas Teresinha e José da Câmara apresentam um jantar

espetáculo no Casino de Monte Gordo a 19 de novembro a partir 20h30 (jantar) e 22h30

(espectáculo).

 

 Festival de Teatro Amador de Ferragudo, (Lagoa) exibe três peças de teatro na sala Carlos Paredes. O

festival arranca a 18 de novembro (sempre às 21h00), com "Tosta Mista, o malabarista", por Thorsten

Grutjen, e prossegue a 19, com a peça "As três filhas da mãe", da Companhia Análise da Casa da

Cultura de Loulé. Dia 25, o festival encerra com o espetáculo "Hoje não há teatro", pela Associação A

Gorda.

 

 O TEMPO - Teatro Municipal de Portimão leva à cena "Ardente", a tragédia de D. Pedro I e D. Inês de

Castro pela ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve a 18 de novembro no Grande Auditório Nuno

Mergulhão com espetáculo para as escolas às 16h00 e para o público às 20h30. Um dos temas mais

abordados pelas artes e literaturas de todo o Mundo, com encenação é do polaco Leszek Madzik.
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 Ainda em Portimão e também no TEMPO, concerto da cantora de jazz Joana Machado no Pequeno

Auditório, a 19 de novembro pelas 21h30, uma voz revelação que interpreta temas da sua juventude

e canções da atualidade, passando por Stevie Wonder, The Doors e Radiohead. Os bilhetes custam 10

euros.

 

 Também em Portimão, estão em cena "As palavras de Aleixo" pelo Teatro Experimental da

Mexilhoeira Grande no CIRM - Centro Interpretativo e Recreativo Mexilhoeirense nos dias 18 e 19 de

novembro às 21h30.

 

 E por fim, em Portimão, estreia da Banda Sinfónica do Algarve, formada a partir das bandas do

Algarve na mesma sala, no Grande Auditório Nuno Mergulhão, no dia 20 às 16h00 com direção do

Maestro Carlos Amarelinho, maestro da Associação Filarmónica Silvense. A entrada é gratuita

mediante o levantamento prévio de bilhetes.

 

 Com epicentro em Monchique e meta em Portimão o Rallye Casinos do Algarve disputa-se a 18 e 19

de novembro. Confira o programa no site da organização o Clube Automóvel do Algarve.

 

Conceição Branco
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Workshop «Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego» em Quarteira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122151

 

O workshop Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego vai decorrer dia 29 de novembro, no

Centro Autárquico de Quarteira, em Quarteira, das 9:30 horas às 12:00, no âmbito da implementação

da Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé.

 

 Trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Loulé, com o apoio do Instituto de Emprego e

Formação Profissional, da Associação Nacional de Direito ao Crédito e do Millennium bcp.

 

 O evento arranca com a sessão de abertura, pelo vereador Aníbal Moreno. Segue-se, pelas 10:00,

uma apresentação de Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que irá falar

sobre o Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego.

 

 Microcrédito social: apoio à criação de pequenos negócios é o tema que Laura Soares, da Associação

Nacional de Direito ao Crédito traz a este workshop.

 

 João Carlos Monteiro, do Millennium bcp, vai falar sobre Microcrédito e, para concluir os trabalhos, o

docente da Universidade do Algarve, Carlos Vieira, vai falar sobre A atitude empreendedora. Antes da

sessão de encerramento haverá um debate com a participação do público.

 

 A participação é gratuita mas os interessados deverão inscrever-se por telefone (289400829) ou pelo

endereço eletrónico sustentabilidade@cm-loule.pt.

 

 Redacção/RS

 

 08:23 quinta-feira, 17 novembro 2011
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DEBATE ACERCA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Litoralgarve Online

URL: http://litoralgarve.com/noticias_print.php?Id=1324

 

Litoralgarve

Esta acção serve o propósito de juntar gerações e envolver os alunos na realidade sócio-político-

económica actual, num momento de viragem mundial susceptível de influenciar e marcar o futuro dos

jovens.

 

  

 Porque persistem dúvidas ( Dhudas , na gíria da organização) não há a promessa de encontrar

soluções estanques, mas antes de procurá-las, em conjunto, num debate que se pretende o mais

abrangente possível, cobrindo áreas prioritárias e essenciais da existência humana.

  

 Em agenda estão temas tão abrangentes como a cidadania, a formação cívica, a ajuda humanitária, a

consciência social, as questões de sustentabilidade.

  

 Para isso, a organização conta com um painel de oradores convidados provenientes das mais vastas

áreas da sociedade, do qual fazem parte Jorge Botelho , Presidente da Câmara Municipal de Tavira,

Jorge Wemans , director de programas da RTP2, Rui Lourenço , médico e ex-presidente da

Administração Regional de Saúde do Algarve, Elisabete Rodrigues , jornalista do site informativo "Sul

Informação", António Fragoso de Almeida , docente da Escola Superior de Educação da Universidade

do Algarve e Orlandino Rosa , director da agência de Tavira da rede de Consultadoria Financeira

"Decisões e Soluções".

  

 O evento tem entrada livre e é aberto a toda a comunidade.

  

 Para mais informações deverão os interessados contactar a organização:

 - fernandasantos@estavira.com | 967 422 091

 - adrianasaraivatorres@gmail.com | 936 403 970

  

 Data: 2011-11-17 Autor: Câmara Municipal de Tavira
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Nada pode parar subida das águas do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/ultima-hora/nada-pode-parar-subida-das-
aguas-do-mar

 

Afirma especialista

 

 O nível das águas do mar, que subiu 15 centímetros no último século, continuará a subir "nas

próximas gerações" e nada o pode parar, "nem que a temperatura do planeta parasse de aumentar",

disse esta quinta-feira uma especialista.

 

 Ana Ramos Pereira, investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT),

enunciou que 57 por cento da subida do nível das águas se deve à expansão térmica dos oceanos e

apenas 28 por cento ao degelo dos glaciares e cabos de gelo, sendo os restantes 15 por cento devidos

a causas diversas de carácter local.

 

 A especialista da Universidade de Lisboa falava à Lusa à margem do encontro Mar Português, que

hoje começou na Universidade do Algarve, em Faro.

 

 "O nível das águas está a subir há 18 mil anos, não é só agora, em consequência do aquecimento do

planeta", sublinhou ressalvando que na última década esta foi uma tendência que se acelerou.

 

 "Mas mesmo que o aquecimento do planeta parasse de repente, como há um enorme volume de ar, a

sua inércia não permitiria que parasse a subida [do mar]. Ela continuará e vai continuar, mesmo que o

planeta deixe de aquecer, durante várias gerações", disse.

 

 A geógrafa sustentou que a inevitabilidade da subida do nível do mar é um dado a ter em conta no

quadro do ordenamento do território do litoral, "que é uma área importantíssima do ponto de vista

económico e social".

 

 O encontro Mar Português, dedicado ao Dia Nacional do Mar, decorre hoje e amanhã na Universidade

do Algarve, com a participação de dezenas de especialistas.
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CRUP: 95% dos doutores portugueses estão nas universidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=542743

 

quinta-feira, 17 de Novembro de 2011 | 16:08

 

 O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Rendas, disse

hoje em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema público universitário e

apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades, disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores estão em

empresas, instituições industriais e de serviços.

 

 Diário Digital / Lusa
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CRUP avisa que perda de autonomia seria «recuo muito grande»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=542739

 

quinta-feira, 17 de Novembro de 2011 | 16:18

 

 O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) defendeu hoje que a

perda de autonomia das universidades seria um recuo muito grande na capacidade de gerar receitas,

criando uma situação muito complicada para o ensino superior.

 

 Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas, disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.

 

 Diário Digital / Lusa
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WORKSHOP "EMPREENDEDORISMO E CRIAÇÃO DO PRÓPRIO EMPREGO"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5489

 

Em Foco / Loulé

 

 Enviado por Admin em 17/11/11 - 14:48

 

 No âmbito da implementação da Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé, a Câmara

Municipal de Loulé, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Associação

Nacional de Direito ao Crédito e do Millenium BCP, irá promover o workshop "Empreendedorismo e

Criação do Próprio Emprego".

 

 Este workshop irá decorrer no dia 29 de Novembro, no Centro Autárquico de Quarteira, em Quarteira,

das 9h30 às 12h00.

 

 Esta iniciativa arranca com a sessão de abertura, pelo vereador Aníbal Moreno. Segue-se, pelas

10h00, uma apresentação de Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que irá

falar sobre o "Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego".

 

 "Microcrédito Social: Apoio à Criação de Pequenos Negócios" é o tema que Laura Soares, da

Associação Nacional de Direito ao Crédito traz a este workshop.

 

 João Carlos Monteiro, do Millenium BCP, vai falar sobre o "Microcrédito". E para concluir os trabalhos,

o docente da Universidade do Algarve, Carlos Vieira, vai falar sobre "A Atitude Empreendedora". Antes

da sessão de encerramento haverá um debate com a participação do público.

 

 A participação é gratuita mas os interessados deverão inscrever-se por telefone (289 400 829) ou por

e-mail ().

 

 Este artigo é de Algarve Digital

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/
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 O endereço para este artigo é:

 

 http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5489

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] sustentabilidade@cm-loule.pt
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Universidades: 95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122176

 

- Presidente do CRUP

 

 O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Rendas, disse

hoje em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema público universitário e

apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".

 

 "Há aqui uma questão de mentalidade. Olhar para isto de forma utilitária é o que tem acontecido até

agora", sustentou, observando que compete às universidades o acompanhamento dos seus alunos

depois de concluídas as licenciaturas, mestrados ou doutoramentos.

 

 "É preciso comunicar mais com as empresas e as empresas olharem para as universidades como

parceiros na continuidade da qualificação dos seus quadros", disse, acrescentando que "não pode

haver licenciados sem apoio" por parte das instituições universitárias.

 

 Desmentindo que haja licenciados a mais em Portugal, o presidente do CRUP sublinhou que "o

problema não é a quantidade [de licenciados] mas sim a qualidade".

 

 As "pessoas têm que ter mais informação sobre os cursos que frequentam e as instituições estão a

disponibilizar essa informação, incluindo a empregabilidade", garantiu, sustentando que "é preciso

saber se o tipo de profissional que estamos a lançar no mercado de trabalho corresponde à capacidade

de absorção desse mercado".
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 "Acho excelente que se continue a ensinar grego e latim. O que não pode é haver 10 centros a

ensinar grego e latim. Têm que ser muito bons", ironizou, acrescentando que "a qualificação é um ato

individual, a pessoa escolhe o seu caminho, mas essa escolha deve ser de forma a sentir-se realizada

naquilo que faz".

 

 António Rendas revelou que, desde o ano letivo 2000/2001, o número de licenciados em Portugal

aumentou 95 por cento, o que não correspondeu às provisões financeiras dos orçamentos de Estado.

 

 "Em 2011 as verbas transferidas do orçamento de Estado foram de 744 milhões de euros, enquanto

em 2005 foram de 764 milhões", enunciou, sublinhando que os 744 milhões de 2011 correspondem a

apenas 647 milhões em termos reais, isto é, depois de descontado o valor da inflação.

 

 Redacção/RS

 

 18:11 quinta-feira, 17 novembro 2011
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Universidades: Conselho de Reitores avisa que perda de autonomia seria "recuo muito
grande"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/universidades-conselho-de-reitores-avisa-que-perda-de-
autonomia-seria-recuo-muito-grande=f688495

 

Actualidade

 

 16:18Quinta feira, 17 de novembro de 2011

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

defendeu hoje que a perda de autonomia das universidades seria "um recuo muito grande" na

capacidade de gerar receitas, criando uma situação "muito complicada" para o ensino superior.

 

 "Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas", disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.
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Universidades: Conselho de Reitores avisa que perda de autonomia seria "recuo muito
grande" | iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/lusa/universidades-conselho-reitores-avisa-perda-autonomia-
seria-recuo-muito-grande

 

Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

defendeu hoje que a perda de autonomia das universidades seria "um recuo muito grande" na

capacidade de gerar receitas, criando uma situação "muito complicada" para o ensino superior.

 "Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas", disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.
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Universidades: 95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades -
Presidente do CRUP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/universidades-95-por-cento-dos-doutores-portugueses-estao-
nas-universidades-presidente-do-crup=f688489

 

Actualidade

 

 16:08Quinta feira, 17 de novembro de 2011

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP),

António Rendas, disse hoje em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema

público universitário e apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".
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Nada pode parar subida das águas do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Açoriano Oriental Online

URL: http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/220646

 

Nacional | 2011-11-17 17:38

 

 O nível das águas do mar, que subiu 15 centímetros no último século, continuará a subir "nas

próximas gerações" e nada o pode parar, "nem que a temperatura do planeta parasse de aumentar",

disse uma especialista.

 

 Ana Ramos Pereira, investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT),

enunciou que 57 por cento da subida do nível das águas se deve à expansão térmica dos oceanos e

apenas 28 por cento ao degelo dos glaciares e cabos de gelo, sendo os restantes 15 por cento devidos

a causas diversas de carácter local.

 

 A especialista da Universidade de Lisboa falava à Lusa à margem do encontro Mar Português, que

hoje começou na Universidade do Algarve, em Faro.

 

 "O nível das águas está a subir há 18 mil anos, não é só agora, em consequência do aquecimento do

planeta", sublinhou ressalvando que na última década esta foi uma tendência que se acelerou.

 

 "Mas mesmo que o aquecimento do planeta parasse de repente, como há um enorme volume de ar, a

sua inércia não permitiria que parasse a subida [do mar]. Ela continuará e vai continuar, mesmo que o

planeta deixe de aquecer, durante várias gerações", disse.

 

 A geógrafa sustentou que a inevitabilidade da subida do nível do mar é um dado a ter em conta no

quadro do ordenamento do território do litoral, "que é uma área importantíssima do ponto de vista

económico e social".

 

 O encontro Mar Português, dedicado ao Dia Nacional do Mar, decorre hoje e amanhã na Universidade

do Algarve, com a participação de dezenas de especialistas.

 

Lusa/AO online
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95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Açoriano Oriental Online

URL: http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/220645

 

Nacional | 2011-11-17 15:17

 

 O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Rendas, disse

em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema público universitário e apelou às

empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".

 

Lusa/AO online
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Universidades: Conselho de Reitores avisa que perda de autonomia seria "recuo muito
grande"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/5093/

 

17-11-2011 16:18 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

defendeu hoje que a perda de autonomia das universidades seria "um recuo muito grande" na

capacidade de gerar receitas, criando uma situação "muito complicada" para o ensino superior.

 

 "Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas", disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.

 

 O presidente do CRUP sublinhou que não está "a pedir mais dinheiro", mas sim que o Governo deixe

as instituições universitárias "gerirem o seu orçamento e gerar receitas".

 

 "Somos das poucas instituições que geram receitas e não geram despesas e buracos orçamentais",

disse.

 

 Escusou-se a revelar o conteúdo de um documento que quarta-feira apresentou pessoalmente em

Lisboa ao ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, acerca da autonomia universitária.

 

 "Se a autonomia for mantida como nos últimos anos, vamos ser capazes de manter a qualidade do

que estamos a fazer e competir internacionalmente", disse.

 

 JMP.
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Universidades: 95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades -
Presidente do CRUP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/5102/

 

17-11-2011 16:08 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP),

António Rendas, disse hoje em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema

público universitário e apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".

 

 "Há aqui uma questão de mentalidade. Olhar para isto de forma utilitária é o que tem acontecido até

agora", sustentou, observando que compete às universidades o acompanhamento dos seus alunos

depois de concluídas as licenciaturas, mestrados ou doutoramentos.

 

 "É preciso comunicar mais com as empresas e as empresas olharem para as universidades como

parceiros na continuidade da qualificação dos seus quadros", disse, acrescentando que "não pode

haver licenciados sem apoio" por parte das instituições universitárias.

 

 Desmentindo que haja licenciados a mais em Portugal, o presidente do CRUP sublinhou que "o

problema não é a quantidade [de licenciados] mas sim a qualidade".

 

 As "pessoas têm que ter mais informação sobre os cursos que frequentam e as instituições estão a

disponibilizar essa informação, incluindo a empregabilidade", garantiu, sustentando que "é preciso
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saber se o tipo de profissional que estamos a lançar no mercado de trabalho corresponde à capacidade

de absorção desse mercado".

 

 "Acho excelente que se continue a ensinar grego e latim. O que não pode é haver 10 centros a

ensinar grego e latim. Têm que ser muito bons", ironizou, acrescentando que "a qualificação é um ato

individual, a pessoa escolhe o seu caminho, mas essa escolha deve ser de forma a sentir-se realizada

naquilo que faz".

 

 António Rendas revelou que, desde o ano letivo 2000/2001, o número de licenciados em Portugal

aumentou 95 por cento, o que não correspondeu às provisões financeiras dos orçamentos de Estado.

 

 "Em 2011 as verbas transferidas do orçamento de Estado foram de 744 milhões de euros, enquanto

em 2005 foram de 764 milhões", enunciou, sublinhando que os 744 milhões de 2011 correspondem a

apenas 647 milhões em termos reais, isto é, depois de descontado o valor da inflação.

 

 JMP.

 

 Lusa/fim
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:13:23

 	Hora de emissão: 13:44:00 
ID: 38638441

 
17/11/2011

Estudantes universitários em dificuldades

 

Vamos olhar a situações de estudantes que deixam de ter dinheiro para comer. É uma situação cada

vez mais comum entre estudantes universitários. O Serviço de Acção Social não tem mãos a medir. Na

Universidade do Algarve (UAlg) são cada vez mais os alunos que recebem senhas de alimentação.

Declarações de Amadeu Cardoso, Serviço de Acção Social da UAlg, João Carvalho, Acção Social da

Universidade do Porto, Elsa Justino, UTAD, João Guerreiro, reitor da UAlg, Guilherme Portada,

presidente da Associação Académica da UAlg.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:03:06

 	Hora de emissão: 13:41:00 
ID: 38638439

 
17/11/2011

Universidade do Algarve acolhe encontro

sobre o mar

 

O mar está em destaque hoje e amanhã. A Universidade do Algarve acolhe um encontro patrocinado

pelo Presidente da República sobre o conhecimento e a valorização dos recursos marinhos. Directo do

local. Declarações do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, António

Rendas.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:38

 	Hora de emissão: 13:15:00 
ID: 38638067

 
17/11/2011

Universidade do Algarve acolhe encontro

sobre o mar

 

O mar está em destaque hoje e amanhã. A Universidade do Algarve acolhe um encontro patrocinado

pelo Presidente da República sobre o conhecimento e a valorização dos recursos marinhos.

Investidores, empresários e políticos estão reunidos durante dois dias com uma missão: colocar o

tema no centro do debate público e político.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:02:46

 	Hora de emissão: 13:38:00 
ID: 38638247

 
17/11/2011

Programa Polar Português vai à Antártida

 

Adelino Canário e Pedro Guerreiro, investigadores do Centro de Ciências do Mar da Universidade do

Algarve, são dois dos cientistas que integram a equipa da primeira campanha de investigação à

Antártida inteiramente portuguesa.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:04:55

 	Hora de emissão: 13:17:00 
ID: 38638157

 
17/11/2011

Universidade do Algarve acolhe encontro

sobre o mar

 

O mar está em destaque hoje e amanhã na Universidade do Algarve (UAlg) que acolhe um encontro

patrocinado pelo Presidente da República sobre o conhecimento e a valorização dos recursos

marinhos. Investidores, empresários e políticos estão reunidos durante dois dias com uma missão:

recolocar o tema no centro do debate público e político. Directo da UAlg. Declarações de João

Guerreiro, reitor da UAlg.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:03:30

 	Hora de emissão: 13:30:00 
ID: 38638184

 
17/11/2011

Universidade do Algarve acolhe encontro

sobre o mar

 

O mar está em destaque hoje e amanhã. A Universidade do Algarve acolhe um encontro patrocinado

pelo Presidente da República sobre o conhecimento e a valorização dos recursos marinhos. Directo do

local com declarações de Tiago Pitta e Cunha, consultor de Cavaco Silva.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:02:57

 	Hora de emissão: 13:57:00 
ID: 38638486

 
17/11/2011

Universidade do Algarve acolhe encontro

sobre o mar

 

O mar está em destaque hoje e amanhã. A Universidade do Algarve (UAlg) acolhe um encontro

patrocinado pelo Presidente da República sobre o conhecimento e a valorização dos recursos

marinhos. Directo do local. Declarações de João Guerreiro, reitor da UAlg.
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Na UALG: ENCONTRO MAR PORTUGUÊS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Ambiente&id=12993

 

- 17.11.11

 

 Integrado no Dia Nacional do Mar, está a decorrer, entre dias 17 e 18 de Novembro, no Auditório

Vermelho da Universidade do Algarve (UALG), no Campus de Gambelas, o Encontro Mar Português.

Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Presidente da República felicita UAlg pela visão estratégica em torno do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21113&visual=8&id=0&print_article
=1

 

17-11-11

 

 Com o Alto Patrocínio do Presidente da República, está a decorrer na Universidade do Algarve, o

encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento.

 

 Além do reitor da UAlg, João Guerreiro, a sessão de abertura contou as presenças do presidente do

CRUP, António Rendas, do consultor para o Ambiente, Ciência e Mar da Presidência da República,

Tiago Pitta e Cunha, e de José Félix Ribeiro, antigo subdiretor-geral do Departamento de Prospetiva e

Planeamento (DPP).

 

 Na mensagem de Cavaco Silva, proferida por Tiago Pitta e Cunha, A Universidade do Algarve foi

felicitada não só pela realização deste encontro, mas também, e principalmente, "pela visão

estratégica que demonstra através dos esforços levados a cabo para associar o conhecimento do mar,

que é gerado pela Universidade, ao desenvolvimento da região algarvia. Reforçou ainda que "a

liderança prestada pela Academia ao projeto MarAlgarve é uma ação de grande mérito, que ilustra

bem essa visão de futuro".

 

 João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, começou por fazer uma breve reflexão histórica

sobre o papel do Mar e dos portugueses na produção e difusão científicas realçando o trabalho

realizado na UAlg, centrado em quatro unidades de investigação e extensão científica: o Centro de

Ciências do Mar (CCMAR), laboratório associado, o Centro de Investigação Marinha e Ambiental

(CIMA), o Centro de Investigação Tecnológica do Algarve (CINTAL) e o Centro de Eco-Hidrologia

Costeira, inserindo-se este último na rede de centros da UNESCO, centros responsáveis por cerca de

50% da produção científica desta Universidade.

 

 O presidente do CRUP, António Rendas, aproveitou a ocasião para realçar o papel que as

universidades portuguesas desempenham no desenvolvimento e afirmação do país, sem descorar os

atuais problemas que as afetam, manifestando ainda a preocupação do CRUP no que diz respeito aos

enquadramentos institucional e financeiro que pretendem condicionar as universidades nos próximos

tempos.
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 O encontro Mar Português, que se prolonga durante o dia de amanhã, conta ainda com a participação

de vários empresários e investigadores, quer de universidades portuguesas, quer de universidades

estrangeiras, dos laboratórios de Estado e do Secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu,

que, pelas 16h00 (sexta-feira), preside à sessão de encerramento.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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Maior campanha portuguesa à Antárctida está de partida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Público Online

URL: http://www.publico.pt/Ci%C3%AAncias/maior-campanha-portuguesa-a-antarctida-esta-
de-partida-1521449/

 

17.11.2011 - 20:57 Por Teresa Firmino

 

 A Ilha de Livingston fotografada numa anterior campanha portuguesa

 

 Pela primeira vez, o Programa Polar Português, iniciado em 2007, vai organizar uma campanha à

Antárctida com logística própria, em vez de os cientistas portugueses serem só convidados nas bases

de outros países. Vão participar cerca de 20 investigadores de várias instituições - os dois primeiros

partem já na quarta-feira, 23 de Novembro -, o que a torna na maior campanha portuguesa na

Antárctida.

 

 "Até agora temos tido campanhas limitadas, em que nos integrávamos em programas antárcticos de

países parceiros. Tínhamos cinco ou seis investigadores no máximo [por ano]", disse hoje, em

conferência de imprensa, o coordenador geral da campanha, Gonçalo Vieira, do Centro de Estudos

Geográficos da Universidade de Lisboa. "Este ano, pela primeira vez, vamos fretar um avião, o que vai

abrir uma série de portas para desenvolver a investigação portuguesa na Antárctida", disse o

investigador, acrescentando que até agora os cientistas portugueses apenas têm oferecido aos outros

países com bases a ciência que fazem e a colaboração internacional.

 

 Uma campanha com logística própria, essencialmente o aluguer do avião para um voo entre Punta

Arenas (Chile) e a ilha King George, em Janeiro de 2012, em que além de portugueses seguirão

investigadores de outros países, foi possível devido a quase cem mil euros atribuídos pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia (FCT). Mas a campanha prolongar-se-á até Abril, com as equipas a partir

em alturas diferentes para diversas bases, e irá recorrer, além do avião fretado, a lugares em navios e

aviões de outros países.

 

 O destino será a Península da Antárctida, mas aí as equipas portuguesas - do Centro de Estudos

Geográficos da Universidade de Lisboa, do Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, do

Instituto Superior Técnico, do Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, do Centro de Geofísica

da Universidade de Évora e do Instituto do Mar da Universidade de Coimbra - vão espalhar-se por

várias ilhas, como Deception, Livingston ou King George.
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 Os estudos, em seis projectos de investigação, vão centrar-se nos pinguins e na forma como as

alterações climáticas estão a afectar a sua alimentação; na contaminação da Antárctida por poluentes;

no solo congelado em permanência (ou "permafrost"); nos bancos de neve que se mantêm durante o

Verão; na reconstituição climática nos últimos milhares de anos; e na forma como os peixes estão a

lidar com o aumento da temperatura e a descida da salinidade.

 

 Que interesse pode ter para Portugal a Antárctida? Os cientistas envolvidos na campanha realçam,

entre outros aspectos, as aplicações práticas e económicas que podem surgir destas investigações:

por exemplo, os peixes da Antárctida, munidos de proteínas que os impedem de congelar, podem

ensinar a desenvolver produtos que conservem melhor o pescado. "Portugal tem interesse em fazer

parte das redes internacionais em variados domínios, nomeadamente na investigação da Antárctida,

que é importante para entender fenómenos à escala global, que têm a ver com o ambiente e as

mudanças climáticas", respondeu João Sentieiro, presidente da FCT, na conferência de imprensa,

referindo ainda que Portugal vai assinar protocolos com o Brasil e o British Antarctic Survey, que

facilitarão o acesso às bases desses países.
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Nada pode parar subida das águas do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Rádio Ocidente.pt

URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=24553&idSeccao=1440&Actio
n=noticia

 

Ambiente

 

 O nível das águas do mar, que subiu 15 centímetros no último século, continuará a subir "nas

próximas gerações" e nada o pode parar, "nem que a temperatura do planeta parasse de aumentar",

disse hoje uma especialista.

 

 Ana Ramos Pereira, investigadora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território (IGOT),

enunciou que 57 por cento da subida do nível das águas se deve à expansão térmica dos oceanos e

apenas 28 por cento ao degelo dos glaciares e cabos de gelo, sendo os restantes 15 por cento devidos

a causas diversas de caráter local.

 

 A especialista da Universidade de Lisboa falava à Lusa à margem do encontro Mar Português, que

hoje começou na Universidade do Algarve, em Faro.

 

 "O nível das águas está a subir há 18 mil anos, não é só agora, em consequência do aquecimento do

planeta", sublinhou ressalvando que na última década esta foi uma tendência que se acelerou.

 

 "Mas mesmo que o aquecimento do planeta parasse de repente, como há um enorme volume de ar, a

sua inércia não permitiria que parasse a subida [do mar]. Ela continuará e vai continuar, mesmo que o

planeta deixe de aquecer, durante várias gerações", disse.

 

 A geógrafa sustentou que a inevitabilidade da subida do nível do mar é um dado a ter em conta no

quadro do ordenamento do território do litoral, "que é uma área importantíssima do ponto de vista

económico e social".

 

 O encontro Mar Português, dedicado ao Dia Nacional do Mar, decorre hoje e amanhã na Universidade

do Algarve, com a participação de dezenas de especialistas.

 

 17 Nov 2011, 22:44h
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  Corte: 1 de 2ID: 38580504 17-11-2011

ENFERMAGEM  Os responsáveis 
das universidades de Oviedo 
(Espanha) e de Metropolia 
(Helsínquia) estiveram esta 
semana no Instituto Politéc-
nico de Santarém para traba-

lhar na preparação de um novo 
curso de mestrado inovador 
em toda a Europa: o Master 
Mundus na área da Enferma-
gem de Emergência e Cuidados 
Críticos. 

Este master tem ainda como 
parceiros nacionais a Escola 
Superior de Saúde de Santarém 
e a Universidade do Algarve. 
Para as quatro instituições 
representa o primeiro curso 
deste tipo e, segundo os res-
ponsáveis das universidades 
internacionais, é uma opor-
tunidade para desenvolverem 
conhecimentos na área da 
enfermagem. “A enfermagem 
na Escandinávia é diferente 
da portuguesa e da espanhola 
e, por isso, estamos à procura 
de novas ideias, de inovações 

Universidades 
internacionais 
parceiras em 
mestrado inovador

e maneiras de fazer diferen-
tes”, referiu a responsável da 
Universidade de Metropolia, 
Paulina Mansikkamäki. Tam-
bém da parte da Universida-
de de Oviedo, este mestrado 
“é uma oportunidade porque 
vai permitir aos alunos ter 
um título atribuído por várias 
universidades europeias”, refe-
riu M. Pilar Mosteiro. A res-
ponsável referiu ainda que 
a sua Universidade tem tido 

um trabalho importante com 
o Politécnico de Santarém e 
que, por isso, existe confi ança 
no trabalho a ser desenvolvido 
neste novo mestrado. Paulina 
Mansikkamäki, da universi-
dade fi nlandesa, acrescentou 
que um dos objectivos do mas-
ter mundus é o de “defi nir o 
novo papel dos profi ssionais 
de enfermagem no âmbito dos 
cuidados de saúde”, acrescen-
tando que este curso “é um 

passo muito importante”.
Em Santarém, o curso arran-

ca em Setembro de 2012 e vai 
ter quatro unidades curricula-
res, permitindo a mobilidade 
de professores entre institui-
ções nacionais e internacionais 
e ainda o intercâmbio de alu-
nos, visto que, cada estudan-
te deverá i, pelo menos uma 
vez, realizar trabalho prático e 
aprender conhecimentos nou-
tro país deste consórcio. 

Paulina Mansikkamäki e Liisa Montin, da Finlândia, com José Amendoeira, Jorge Justino e 

Isabel Barroso de Santarém, e ainda M. Pilar Mosteiro e Cosino Rey de Oviedo.  
Integram o Instituto Politécnico de 
Santarém a Escola Superior Agrária 
de Santarém,  Escola Superior de 
Educação de Santarém, Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior, 
Escola Superior de Saúde de 
Santarém, Escola Superior de Gestão 
e Tecnologia de  Santarém

Instituto Politécnico 
de Santarém
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PÁGINA 38

Politécnico
Universidades com 
mestrado inovador
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Cada vez mais estudantes precisam de ajuda dos serviços de ação social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Cada-vez-mais-estudantes-precisam-de-ajuda-dos-
servicos-de-acao-social.rtp&headline=46&visual=9&article=500386&tm=93

 

Na Universidade do Algarve há cada vez mais estudantes a precisarem de senhas de refeição para

comerem de forma gratuita. Na Universidade do Porto, o fundo de emergência social já foi usado nove

vezes este ano para ajudar estudantes em situações de carência extrema. Na Universidade de Trás-

os-Montes os pedidos de ajuda rondam os 40. O retrato dos pedidos que têm sido feitos aos serviços

de ação social destas instituições é feito pela jornalista Rosa Azevedo.

 

 2011-11-17 07:36:51
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95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades - Presidente do CRUP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/index.php?t=95-por-cento-dos-doutores-portugueses-estao-
nas-universidades---Presidente-do-
CRUP.rtp&article=500620&visual=3&layout=10&tm=8

 

"No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".

 

 "Há aqui uma questão de mentalidade. Olhar para isto de forma utilitária é o que tem acontecido até

agora", sustentou, observando que compete às universidades o acompanhamento dos seus alunos

depois de concluídas as licenciaturas, mestrados ou doutoramentos.

 

 "É preciso comunicar mais com as empresas e as empresas olharem para as universidades como

parceiros na continuidade da qualificação dos seus quadros", disse, acrescentando que "não pode

haver licenciados sem apoio" por parte das instituições universitárias.

 

 Desmentindo que haja licenciados a mais em Portugal, o presidente do CRUP sublinhou que "o

problema não é a quantidade [de licenciados] mas sim a qualidade".

 

 As "pessoas têm que ter mais informação sobre os cursos que frequentam e as instituições estão a

disponibilizar essa informação, incluindo a empregabilidade", garantiu, sustentando que "é preciso

saber se o tipo de profissional que estamos a lançar no mercado de trabalho corresponde à capacidade

de absorção desse mercado".

 

 "Acho excelente que se continue a ensinar grego e latim. O que não pode é haver 10 centros a

ensinar grego e latim. Têm que ser muito bons", ironizou, acrescentando que "a qualificação é um ato

individual, a pessoa escolhe o seu caminho, mas essa escolha deve ser de forma a sentir-se realizada

naquilo que faz".
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 António Rendas revelou que, desde o ano letivo 2000/2001, o número de licenciados em Portugal

aumentou 95 por cento, o que não correspondeu às provisões financeiras dos orçamentos de Estado.

 

 "Em 2011 as verbas transferidas do orçamento de Estado foram de 744 milhões de euros, enquanto

em 2005 foram de 764 milhões", enunciou, sublinhando que os 744 milhões de 2011 correspondem a

apenas 647 milhões em termos reais, isto é, depois de descontado o valor da inflação.

 

 JMP.
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Conselho de Reitores avisa que perda de autonomia seria "recuo muito grande"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/index.php?t=Conselho-de-Reitores-avisa-que-perda-de-
autonomia-seria-recuo-muito-grande.rtp&article=500627&visual=3&layout=10&tm=8

 

"Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas", disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.

 

 O presidente do CRUP sublinhou que não está "a pedir mais dinheiro", mas sim que o Governo deixe

as instituições universitárias "gerirem o seu orçamento e gerar receitas".

 

 "Somos das poucas instituições que geram receitas e não geram despesas e buracos orçamentais",

disse.

 

 Escusou-se a revelar o conteúdo de um documento que quarta-feira apresentou pessoalmente em

Lisboa ao ministro da Educação e Ciência, Nuno Crato, acerca da autonomia universitária.

 

 "Se a autonomia for mantida como nos últimos anos, vamos ser capazes de manter a qualidade do

que estamos a fazer e competir internacionalmente", disse.
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Universidades: 95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades -
Presidente do CRUP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/11/17/universidades-95-por-cento-dos-doutores-
portugueses-estao-nas-universidades---presidente-do-crup?service=print

 

Data de Publicação: Nov 17, 2011 3:57 PM

 

 Última actualização: Nov 17, 2011 5:04 PM

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP),

António Rendas, disse hoje em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema

público universitário e apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".
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Universidades: Conselho de Reitores avisa que perda de autonomia seria "recuo muito
grande"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/11/17/universidades-conselho-de-reitores-avisa-
que-perda-de-autonomia-seria-recuo-muito-grande?service=print

 

Data de Publicação: Nov 17, 2011 3:52 PM

 

 Última actualização: Nov 17, 2011 5:04 PM

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

defendeu hoje que a perda de autonomia das universidades seria "um recuo muito grande" na

capacidade de gerar receitas, criando uma situação "muito complicada" para o ensino superior.

 

 "Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas", disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.
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"Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego" motivam workshop em Quarteira
| Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=7817

 

Por Sul Informação 17 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Empreendedorismo, Loulé, quarteira

 

 &nbsp

 

 A Câmara de Loulé vai promover o workshop "Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego", no

dia 29 de novembro, no Centro Autárquico de Quarteira, em Quarteira, das 9h30 às 12h00.

 

 O workshop surge no âmbito da implementação da Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de

Loulé, e conta com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Associação Nacional

de Direito ao Crédito e do Millenium BCP.

 

 Esta iniciativa arranca com a sessão de abertura, pelo vereador Aníbal Moreno. Segue-se, pelas

10h00, uma apresentação de Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que irá

falar sobre o "Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego".

 

 "Microcrédito Social: Apoio à Criação de Pequenos Negócios" é o tema que Laura Soares, da

Associação Nacional de Direito ao Crédito traz a este workshop.

 

 João Carlos Monteiro, do Millenium BCP, vai falar sobre o "Microcrédito". E para concluir os trabalhos,

o docente da Universidade do Algarve, Carlos Vieira, vai falar sobre "A Atitude Empreendedora". Antes

da sessão de encerramento haverá um debate com a participação do público.

 

 A participação é gratuita mas os interessados deverão inscrever-se por telefone (289 400 829) ou por

e-mail (sustentabilidade@cm-loule.pt).
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Há dois candidatos à Comissão Política do PS de Lagoa | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=7756

 

Por Elisabete Rodrigues 17 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Lagoa, PS

 

 &nbsp

 

 As eleições intercalares para a Comissão Política do PS de Lagoa, marcadas para 10 de dezembro, vão

ser mais disputadas do que se podia esperar à partida, já que há dois candidatos.

 

 Susana Ferreira, vereadora da oposição na Câmara de Lagoa, e Francisco Martins, presidente da

Junta de Freguesia de Lagoa, são os dois candidatos.

 

 Apesar de a existência de duas candidaturas poder indiciar divisão no seio dos socialistas lagoenses,

tanto Susana Ferreira como Francisco Martins negam essa situação, em declarações ao Sul

Informação.

 

 Obviamente que há duas linhas no PS Lagoa, mas isso é uma coisa boa, garante a candidata. Vamos

ter mais debate interno, em termos ideológicos, e isso é fundamental, acrescentou Susana Ferreira.

 

 Francisco Martins diz, por seu lado, que há de facto uma divisão, mas apenas de pontos de vista e

este pluralismo de ideias é sempre válido.

 

 O candidato faz, no entanto, questão de salientar que há um grande respeito mútuo entre as duas

candidaturas, havendo mesmo um acordo tácito segundo o qual, no dia a seguir às eleições para a

Comissão Política do PS Lagoa, quando estiver escolhido quem presidirá, vamos sentar-nos para

trabalhar em conjunto.

 

 Susana Ferreira recorda, pela sua parte, que a nova Comissão Política terá, como é normal, membros

de ambas as candidaturas, pelo que depois fará todo o sentido trabalharmos em conjunto, em equipa.

 

Página 510



 Divergências à parte, ambos os candidatos consideram que Lagoa tem que mudar: Lagoa não foge à

regra da situação do país, mas aqui os problemas sentem-se mais, porque o executivo camarário

(PSD) não demonstra capacidade de resposta, defende Francisco Martins.

 

 Lagoa precisa de buscar a sua identidade, a sua afirmação, precisa de abandonar este ar de

dormitório, precisa de vitamina, de acabar com toda esta passividade e de projetar e abraçar novos

desafios no futuro, explica o candidato.

 

 Na gestão autárquica de Lagoa, enquanto vereadora, deparo-me todos os dias com decisões das

quais discordo e com coisas que eu faria de modo diferente, sublinha Susana Ferreira.

 

 Enquanto vereadora, assumi uma responsabilidade perante os cidadãos que me elegeram, e isso

passa também por ter um Partido Socialista mais ativo, mais participativo, acrescenta.

 

 Em Lagoa, o PS tem cerca de 110 militantes. Estas eleições intercalares para a Comissão Política

Concelhia surgem depois da saída do anterior presidente, José Águas da Cruz, que se demitiu depois

das Eleições Legislativas de junho passado, que ditaram a queda de Sócrates, mas também uma das

mais baixas votações de sempre no PS, em Lagoa.

 

 Em maio próximo, vai haver de novo eleições para as Comissões Políticas Concelhias, como foi

determinado pelo secretário-geral do PS António José Seguro, pelo que, quem for agora eleito, terá

pouco mais de quatro meses para mostrar trabalho.

 

 A candidatura de Francisco Martins tem como lema Lagoa, Um Projeto de Futuro, enquanto o mote de

Susana Ferreira é Lagoa 2013, Muitas vozes, um só Objetivo.

 

 E 2013 porquê? Porque nesse ano haverá Eleições Autárquicas e o PS não deixará de lutar por

conquistar uma Câmara que já governou e que, nas duas últimas eleições, lhe escapou por poucos

votos.

 

 Tanto Susana Ferreira, como Francisco Martins disseram ao Sul Informação que ainda é prematuro

falar sobre possíveis candidatos do PS à Câmara de Lagoa ou saber se o/a futuro/a presidente da

Comissão Política socialista será o cabeça de lista à autarquia nas próximas Autárquicas. Mas ambos

foram claros ao admitir que são candidatos a candidatos.

 

 Quem é Francisco Martins?

 

 Francisco José Malveiro Martins, de 44 anos de idade, é Enfermeiro Graduado exercendo, atualmente,

a função de Enfermeiro Coordenador da Unidade de Cuidados Continuados Integrados da Santa Casa

da Misericórdia de Estômbar.
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 Em termos políticos já pertenceu a todos os órgãos do poder local, Assembleia Municipal, Câmara

Municipal de Lagoa como vereador da Cultura (curiosamente eleito numa lista do PSD), Assembleia de

Freguesia, exercendo atualmente o cargo de presidente da Junta de Freguesia de Lagoa.

 

 Quem é Susana Ferreira?

 

 Susana Marina Francisco Gonçalves Ferreira é docente e mestre em Ciências da Educação, pela

Universidade do Algarve, com o desenvolvimento do projeto de investigação "Direitos da Criança e

Qualidade em Educação Pré-Escolar: o que pensam as crianças".

 

 Formadora de professores desde 1999, foi coordenadora regional do Instituto das Comunidades

Educativas, no Algarve, e autora de artigos e livros da especialidade.

 

 É investigadora do Centro de Estudos e Projetos em Educação de Infância da Universidade do

Algarve.

 

 Integra o Conselho Municipal de Educação de Lagoa desde 2003 e é membro da Comissão de

Proteção de Crianças e Jovens de Lagoa desde março de 2006.

 

 De 2005 a 2009, foi membro da Assembleia Municipal de Lagoa, tendo exercido funções de liderança

da bancada do PS. Coordenou a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Desporto e Juventude da

referida Assembleia. No âmbito desta comissão foi realizado um inquérito a jovens do concelho de

Lagoa, sobre as suas experiências de vida e projetos futuros, cuja apresentação pública decorreu em

setembro de 2009.

 

 Foi membro da Assembleia Intermunicipal do Algarve.

 

 Foi membro da Comissão política da Concelhia de Lagoa e do Secretariado e da Comissão Política da

Federação do PS Algarve.

 

 É vereadora da Câmara Municipal de Lagoa desde outubro de 2009.
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AAUAv em destaque no I Torneio de Apuramento de Voleibol
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: UA.pt

URL: http://uaonline.ua.pt/detail.asp?c=22361&lg=pt

 

Equipa masculina venceu e feminina apurou-se em segundo

 

 No Pavilhão Aristides Hall da Universidade de Aveiro, 11 equipas, em representação de seis

instituições, participaram, dias 14 e 15 de novembro, no I Torneio de Apuramento de Voleibol

feminino e masculino.

 

 Dias 14 a 15 de novembro a anfitriã, Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv),

recebeu a Associação Académica de Coimbra (AAC), a Associação Académica da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) e a Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg). A

Associação Académica da Universidade de Évora (AAUÉ) e a Associação Académica da Universidade da

Beira Interior (AAUBI) juntaram-se apenas à competição feminina.

 

 Na competição masculina, com apenas quatro equipas num grupo único, jogaram. A equipa da casa

não deixou margem para dúvidas ao vencer os três jogos, frente à AAC, AAUTAD e AAUAlg. Apenas

Coimbra colocou mais obstáculos no terreno de Aveiro, terminando o jogo em 2-1. Académica de

Coimbra ficou em 2º lugar, Algarve em 3º e Vila Real em 4º, sem vitórias.

 

 No feminino, também a equipa de Aveiro se destacou ao apurar-se em 1º lugar do grupo. A AAUTAD

também conseguiu um lugar nas meias-finais. Já a equipa de Évora, com duas derrotas, ficou sem

hipóteses de continuar em competição.

 

 Compunham o Grupo A as equipas da AAC, AAUBI e AAUAlg. Com duas vitórias, a Briosa conquistou o

seu lugar nas meias-finais, junto da equipa da Beira Interior.

 

 Sem grandes surpresas, Aveiro e Coimbra continuaram a ser as mais fortes das meias-finais e

defrontaram-se na final num duelo de titãs. Apesar de ter sido um jogo bastante disputado, a

Académica de Coimbra venceu por doislimpos. No jogo para definir o 3º e 4º lugar, a equipa da

Covilhã venceu a AAUTAD, também por 2-0.

 

 Uma vida de Voleibol
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 Com 45 anos, Paulo Guerreiro está ligado à modalidade desde jovem. É treinador no Clube de

Voleibol de Aveiro, desde 1997, e dirige a equipa da AAUAv há dois anos.

 

 Neste torneio notou a falta da equipa da Universidade do Minho. É uma equipa fortíssima e

acrescenta muito valor aos torneios de apuramento, refere. Contudo, não deixou de elogiar o trabalho

de equipas mais fracas que mostraram evolução e trabalho.

 

 A equipa feminina da AAUAv classificou-se em 2º lugar e é objetivo do treinador assim continuar para

chegar às fases finais. Apesar disso, revela que o desporto universitário deve encontrar-se entre duas

vertentes. O objetivo é participar e por toda a gente a jogar, sem deixar de lidar com o desporto

universitário como um assunto sério e competitivo. Paulo Guerreiro acrescenta ainda que, o desporto

universitário deve ser encarado como um trabalho, com boas organizações, mais participação e mais

apoios das instituições, nota-se a falta de algumas equipas e isso prejudica o espírito académico.

 

 A diferença entre jogadoras federadas e não federadas é gritante. Metade do meu plantel é federado,

nota-se mais compromisso e experiência, mas também mais cansaço e carga de trabalho, a outra

metade são atletas que conseguimos juntar um mês antes dos torneios, o que me dá muito pouco

tempo para ter algum aproveitamento e criar rotina de jogo, comenta. Estas dificuldades visíveis são

muitas vezes desmotivantes para o treinador que não mantém o nível de trabalho desejado.

 

 Veja a reportagem do torneio na página da

 

 Federação Académica do Desporto Universitário (FADU).
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Universidades: 95 por cento dos doutores portugueses estão nas universidades -
Presidente do CRUP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/universidades-95-por-cento-dos-doutores-portugueses-estao-nas-
universidades-presidente-do-crup=f634120

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 16:08Quinta feira, 17 de Nov de 2011

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP),

António Rendas, disse hoje em Faro que 95 por cento dos doutores portugueses estão no sistema

público universitário e apelou às empresas para contratarem mais doutorados.

 

 "No caso dos doutoramentos, preocupa-me que em Portugal mais de 95 por cento esteja dentro do

sistema público. Onde é que estão os nossos doutores? Estão dentro das universidades", disse António

Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português na Universidade do Algarve que hoje

começou na Universidade do Algarve.

 

 Sublinhou que no espaço europeu, ao contrário, mais de 50 por cento dos doutores "estão em

empresas, instituições industriais e de serviços".
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Universidades: Conselho de Reitores avisa que perda de autonomia seria "recuo muito
grande"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2011

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/universidades-conselho-de-reitores-avisa-que-perda-de-autonomia-
seria-recuo-muito-grande=f634123

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 16:18Quinta feira, 17 de Nov de 2011

 

 Faro, 17 nov (Lusa) -- O presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP)

defendeu hoje que a perda de autonomia das universidades seria "um recuo muito grande" na

capacidade de gerar receitas, criando uma situação "muito complicada" para o ensino superior.

 

 "Se perdermos autonomia financeira e de contratação, não seremos capazes de gerar receitas", disse

António Rendas à Lusa, à margem de um encontro sobre o Mar Português que hoje começou na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 António Rendas mostrou-se confiante na manutenção da autonomia universitária, que esta tarde

deverá ser objeto de debate entre o ministro da Educação e Ciência e a Comissão Parlamentar de

Educação Ciência e Cultura.
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ISPA debate a Psicologia em tempo de crises
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=105142&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 16-Nov-2011

 

 Como experiência humana, que cobre todas dimensões da vida individual ou social, a crise exige uma

análise capaz de discernir as suas características, as suas dinâmicas e resoluções. Os psicólogos

podem desempenhar um papel importante no apoio aos indivíduos, às famílias, às comunidades e às

instituições sociais, no confronto com os efeitos das crises.

 

 O V Colóquio Europeu de Psicologia e Ética pretende ser, à semelhança dos anteriores, um fórum de

reflexão que cruza os diferentes campos da Psicologia com outros saberes e experiências,

reconhecendo a importância da dimensão ética como fundamento e diretriz de toda a reflexão e ação

humanas.

 

 ? V Colóquio Europeu de Psicologia e Ética

 

 ? 25 e 26 de novembro

 

 ? ISPA: Rua do Jardim do Tabaco, 34

 

 Programa

 

 08h00 - Abertura do Secretariado

 

 09h00 - Sessão de Abertura

 

 Rui Oliveira (reitor do ISPA)

 

 Comissão Organizadora
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 09h30 - Conferência

 

 Da crise do ser à crise do ter

 

 Victor Cláudio (psicólogo, ISPA)

 

 10h30 - Conferência

 

 La insufrible minoridad que asumimos las mujeres

 

 Pilar del Rio (presidenta da Fundação José Saramago)

 

 11h30 - Intervalo

 

 11h45 - Mesas simultâneas

 

 Crises e Religiões: Religare

 

 José Pereira de Almeida (Universidade Católica Portuguesa)

 

 Seabra Dinis (Sociedade Portuguesa de Psicanálise)

 

 Teresa de Almeida e Silva (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas)

 

 Crises e Interações Sociais : A Diabolização do Estranho

 

 Isabel Correia (ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa)

 

 Maria Teresa Horta (Escritora / Jornalista)

 

 Mariana Miranda (ISPA)

 

 Pedro Abrunhosa (músico)

 

 13h15 - Almoço

 

 14h30 - Conferência

 

 Eduardo Sá (Universidade de Coimbra/ ISPA)
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 15h30 - Conferência:

 

 Ad ora incerta.

 

 Crisi: per andare oltre o per sentirsi prigionieri?

 

 Andrea Canevaro (Universidade de Bolonha)

 

 Emanuela Cocever (Universidade de Bolonha)

 

 16h30 - Intervalo

 

 16h45 - Workshops (decorrem em simultâneo, limite de inscrições)

 

 Dilemas Éticos na Relação Terapêutica

 

 Nélia Rebelo da Silva (psicóloga/ Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE)

 

 Paula Ribeiro de Sousa (psicóloga)

 

 Dilemas Éticos na Entrevista Clínica

 

 Victor Cláudio (psicólogo/ ISPA)

 

 Dilemas Éticos na Terapia familiar e Terapia de casal

 

 Cristina Martins (terapeuta familiar/ Instituto da Droga e Toxicodependência)

 

 Maria Gouveia-Pereira (Terapeuta Familiar/ ISPA)

 

 Dilemas Éticos na Intervenção do Psicólogo em Contexto Escolar

 

 Ana Carita (psicóloga/ Universidade Lusófona)

 

 José Morgado (psicólogo/ ISPA)

 

 Das características do quadro na ética do encontro psicoterapêutico. Para lá da norma, encontrar o

sentido

 

 Teresa Sá (psicanalista/ psicóloga Clínica)
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 Pessoas e organizações - dilemas éticos e responsabilidades

 

 Maria Manuel Vairinho (psicóloga/ ESGT - Inst. Politécnico de Santarém)

 

 Rui Bártolo-Ribeiro (psicólogo/ ISPA)

 

 09h00 - Conferência

 

 Crise et critique en clinique du travail

 

 Thomas Perilleux (Univers. de Louvain-la-Neuve)

 

 10h00 - Conferência

 

 Simplicidade, pluralismo e democracia

 

 Rui Tavares (historiador/ deputado Independente no Parlamento Europeu)

 

 11h00 - Intervalo

 

 11h30 - Mesas simultâneas

 

 Crises e Formação de Psicólogos: Como se forma e se deforma

 

 Cármen del Rio (Facultad Psicología / Universidad de Sevilla)

 

 Cristina Nunes (Universidade do Algarve)

 

 Madalena Melo (Fac. de Psicologia e Ciências da Educação/ Universidade de Évora)

 

 Paula Ribeiro de Sousa (psicóloga/ psicoterapeuta)

 

 Crises e Redes Sociais

 

 Albino Lopes (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas)

 

 António Costa Santos (jornalista)

 

 Júlio Machado Vaz (psiquiatra)
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 Margarida Gaspar de Matos (Faculdade de Motricidade Humana)

 

 13h00 - Almoço

 

 14h15 - Conferência

 

 Demons

 

 Casper Koenen (psicólogo - Holanda)

 

 15h15 - Intervalo

 

 15h30 - Mesas simultâneas

 

 Crises e Intervenção dos Psicólogos

 

 Ana Carita (Universidade Lusófona)

 

 Cristina Martins (Instituto da Droga e Toxicodependência)

 

 Nélia Rebelo da Silva (Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE)

 

 Teresa Sá (Soc. Portuguesa de Psicanálise / Escola Superior de Educação de Santarém)

 

 Crises e Famílias

 

 Francisco Vieira da Silva (Escola Superior de Educação de Santarém)

 

 Helena Cabeçadas (Universidade Lusíada)

 

 Isaura Pedro (ESE Almeida Garrett / Grupo Lusófona)

 

 Maria Gouveia-Pereira (ISPA)

 

 17h00 - Intervalo

 

 17h15 - Conferência

 

 Emancipação do Paciente
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 Coimbra de Matos (psiquiatra/ psicanalista)

 

 18h15 - Encerramento

 

 20h00 - Jantar de Encerramento
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Costa a Costa   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 28,30 x 18,47 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38674657 16-11-2011
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Costa a Costa   Tiragem: 4000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 21,43 x 18,76 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38674657 16-11-2011
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A525

  Tiragem: 21711

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 7,77 x 4,54 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38570867 16-11-2011
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  Tiragem: 21711

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 11,07 x 4,46 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38570867 16-11-2011

Cavaco Silva celebra Dia do Mar na UAlg
O Presidente da República, Cavaco Silva vai assinalar o Dia Nacional do Mar
durante a abertura da conferência “Encontro Mar Português”que vai arran-
car amanhã na Universidade do Algarve (UAlg). O objectivo do evento, onde
também vai estar presente o presidente do CRUP, António Rendas, passa
por fomentar uma maior reflexão sobre este tema, “estimulando o debate
e originando iniciativas que contribuam para o fortalecimento do papel do
oceano no desenvolvimento nacional”, explica o reitor João Guerreiro.
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Especialista defende maior partilha do saber científico para explorar melhor os
recursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/especialista-defende-maior-partilha-do-saber-
cientifico-para-explorar-melhor-os-recursos_13357680.html

 

Mar

 

 O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do saber científico sobre o mar

entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta "grande fonte de recursos".

 

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".
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Bolsa de Investigação II (m/f) (16-11-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=46082&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/110251/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0050/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve, abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação,

no âmbito do projecto PTDC/MAR/110251/2009, designado por "Potencial adaptativo nas margens da

distribuição: relações entre caracteres relacionados com fitness e estrutura populacional junto a

limites ecofisiológicos" financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC).

 

 1. - Realizar amostragem de algas ao longo das costas: Portuguesa, Francesa e Inglesa. Estas saídas

são frequentes e podem implicar a utilização de uma viatura. As amostragens decorrerão nos dias da

semana e nas horas do dia que forem mais adequadas às condições de maré e de mar, podendo

também implicar esforço físico.

 

 2. - Realizar experiências e manutenção de culturas de algas em câmaras de cultura "fitoclima".

 

 3. - Colaborar na organização e análise dos dados das várias tarefas do projecto.

 

 Doutor Gerardo Zardi, Bolseiro Pós Doutoramento no CCMAR.

 

 1. Licenciatura em Biologia ou área afim;

 

 2.Carta de condução.

 

 1.Experiência de trabalho de campo com macroalgas : 15%

 

 2. Experiência de trabalho de campo com organismos intertidais : 50%
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 3. Experiência de manutenção de culturas de macroalgas: 5%

 

 4. Fluência em Inglês, escrito e falado. (5%)

 

 5. Nota de licenciatura (25%)

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em.

 

 A bolsa poderá ser eventualmente renovada por períodos adicionais até um máximo total de 24

meses.

 

 : Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Licenciado).

 

 De 16 de Novembro de 2011 a 30 de Novembro de 2011.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação (escrita em Inglês), uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum

vitae detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte, número de

identificação fiscal, e referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BI/0050/2011 por e-mail paraou por correio

para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas,

8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação por escrito.

 

 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Professora Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professora Auxiliar com Agregação da

Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (presidente do júri), Doutor Gerardo Zardi,

Bolseiro Pós Doutoramento no CCMAR (Vogal) e Doutor Gareth Anthony Pearson, Investigador Auxiliar

do CCMAR (Vogal).

 

 Faro, 31 de Outubro de 2011

 

 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a Naturlink criou no

Twitter em]
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NECiFarm organiza I Jornadas Farmacêuticas do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Netfarma.pt - Netfarma

Farmácia.pt

URL: http://farmacia.netfarma.pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=7311&Item
id=49

 

16-Nov-2011

 

 O Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Algarve (NECiFarm), secção

autónoma da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) e membro da Associação

Portuguesa de Estudantes de Farmácia (APEF), irá organizar nos próximos dias 6 e 7 de Dezembro, na

cidade de Faro, no Campus de Gambelas, as I Jornadas Farmacêuticas do Algarve, subordinadas ao

tema "Valorização do Farmacêutico num contexto de Mudança".

 

 A atual conjuntura sócio-económica e as recentes medidas de austeridade impostas pelo Governo na

área da Saúde requerem uma intervenção sólida e sustentada por parte do farmacêutico, não só na

relação inter-pessoal com o utente, através da importância do aconselhamento, mas também ao nível

da afirmação profissional, por intermédio da valorização do Acto Farmacêutico, aponta o NECiFarm em

comunicado, acrescentando que as alterações político-económicas já mencionadas e as suas

implicações, nomeadamente quanto ao novo regime de formação do preço dos medicamentos,

ameaçam colocar em causa a sustentabilidade do setor das farmácias. Em debate, estarão tanto o

Farmacêutico como o seu "valor" económico intrínseco, mas acima de tudo, a sua envolvência, como

agente indispensável na redução da despesa.

 

 Como futuros farmacêuticos, e perspectivando as exigências da entrada no mercado de trabalho, é

imperativa a necessidade de traçar um novo tipo de perfil, assente numa atitude pró-activa e

empreendedora. Agora, mais do que nunca, como estudantes de Farmácia, chega então o momento

de podermos marcar a diferença, em todo um contexto atual que se avizinha de mudança.
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Dois dias de reflexão sobre o mar português na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122076

 

A Universidade do Algarve vai receber, amanhã e sexta feira, dias 17 e 18, o Encontro Mar Português -

Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento, iniciativa que pretende fomentar uma maior reflexão

sobre o tema, originando iniciativas que contribuam para o fortalecimento do papel do oceano no

desenvolvimento nacional.

 

 O evento, que decorrerá no auditório vermelho (Edifício 9), no Campus de Gambelas, contará com as

presenças da secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, do secretário de Estado do Mar, Manuel

Pinto de Abreu, e do presidente do CRUP, António Rendas.

 

 O encontro conta também com a presença de Tiago Pitta e Cunha, consultor para o Ambiente, Ciência

e Mar da Presidência da República, que proferirá uma mensagem do Presidente da República, Cavaco

Silva. Integrarão ainda os painéis vários empresários e investigadores, quer de universidades

portuguesas, quer de universidades estrangeiras, e dos laboratórios de Estado.

 

 Segundo a organização, a importância acrescida deste encontro prende-se com o facto de "uma

exploração racional e responsável dos espaços marítimos nacionais e o aproveitamento dos benefícios

económicos, sociais e culturais daí resultantes, dependerem do envolvimento ativo das universidades

e dos laboratórios de Estado dedicados à investigação e à formação superior em Ciências e

Tecnologias do Mar".

 

 "Deste envolvimento resultará uma capacidade de valorizar os resultados da I&D, através de

parcerias com o mundo empresarial, bem como o reforço da cooperação nacional e internacional, em

associação com outros agentes socioeconómicos", refere a Ualg.

 

 O Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento tem entrada livre,

mediante inscrição para o endereço eletrónico gcomunicacao@ualg.pt.

 

 Outros eventos

 

 Neste âmbito decorre também, hoje, quarta feira, dia 16, no Anfiteatro Verde (edifício 8), o
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Seminário Professor José Pinto Peixoto, que abordará o tema Ciclo da Água: do oceano à nossa mesa

para analisar a situação dos recursos hídricos no Algarve, organizado pelo Centro de Ciências do Mar.

Mais informações em http://www.ccmar.ualg.

 

 Paralelamente, realiza-se no dia 19, no Anfiteatro Verde (Edifício 8) do Campus de Gambelas, um

workshop intitulado Advances in the Study of Diversity, Distribution, and Abundance of Marine Life in

the Oceans. Inscrição em http://bit.ly/ccmarworkshop.

 

 Associado a este encontro, realizou-se ainda o simpósio Margem Sul, Processos e Equilíbrios, no dia

10 de novembro, no anfiteatro Teresa Júdice Gamito (edifício 1), no Campus de Gambelas, organizado

pelo Centro de Investigação Marinha e Ambiental (CIMA), pelo Centro de Investigação sobre o Espaço

e as Organizações (CIEO) e pelo Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC).

 

 No evento foram apresentados trabalhos de investigação realizados por estes centros na margem sul

portuguesa, centrando-se em quatro alvos territoriais: Ria Formosa, Estuário do Guadiana, Estuário do

Arade e a interface oceano-continente do Algarve.

 

 Redacção/RS

 

 07:11 quarta-feira, 16 novembro 2011
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Mar: Especialista defende maior partilha do saber científico para explorar melhor os
recursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/mar-especialista-defende-maior-partilha-do-saber-cientifico-
para-explorar-melhor-os-recursos=f688104

 

Actualidade

 

 13:37Quarta feira, 16 de novembro de 2011

 

 Lisboa, 15 nov (Lusa) -- O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do

saber científico sobre o mar entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta

"grande fonte de recursos".

 

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".
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Mar: Especialista defende maior partilha do saber científico para explorar melhor os
recursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: CNotícias Online

URL: http://www.cnoticias.net/?p=54471

 

Lisboa, 15 nov (Lusa) - O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do

saber científico sobre o mar entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta

"grande fonte de recursos".

 

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".
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Mar: Especialista defende maior partilha do saber científico para explorar melhor os
recursos | iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/lusa/mar-especialista-defende-maior-partilha-saber-cientifico-
explorar-melhor-os-recursos

 

Lisboa, 15 nov (Lusa) -- O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do

saber científico sobre o mar entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta

"grande fonte de recursos".

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".
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Mar: Especialista defende maior partilha do saber científico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=542419

 

quarta-feira, 16 de Novembro de 2011 | 13:37

 

 O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do saber científico sobre o mar

entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta grande fonte de recursos.

 

 O mar tem um potencial enorme em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar.

 

 João Guerreiro falava no âmbito do Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento, que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes.

 

 Diário Digital / Lusa
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Jovens tavirenses debatem cenário de crise mundial com ajuda de especialistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122135

 

A Escola Secundária Dr. Augusto Correia de Tavira, em parceria com elementos da equipa da Unidade

de Cuidados na Comunidade Talabriga do Centro de Saúde de Tavira, vai realizar um debate esta

sexta feira, 18, dedicado ao tema Desenvolvimento Humano.

 

 A sessão, marcada para o Cine Teatro António Pinheiro, em Tavira, às 21:00 horas, pretende juntar

gerações e envolver os alunos na realidade sócio-político-económica actual, num momento de viragem

mundial susceptível de "contaminar e marcar o futuro destes jovens".

 

 Em agenda estão temas tão abrangentes como cidadania, formação cívica, ajuda humanitária,

consciência social e questões de sustentabilidade, entre outros.

 

 O painel de oradores convidados conta com figuras provenientes das mais vastas áreas da sociedade,

como Jorge Wemans, director de programas da RTP2; Rui Lourenço, médico, ex-presidente da ARS

Algarve; Elisabete Rodrigues, jornalista do Sul Informação; António Fragoso de Almeida, docente da

Escola Superior de Educação da Universidade do Algarve; e Orlandino Rosa, diretor da agência de

Tavira da rede de Consultadoria Financeira Decisões e Soluções.

 

 "Porque todos temos dúvidas - dhudas, na nossa gíria - não há a promessa de encontrar soluções

estanques, mas antes de procurá-las, em conjunto, num debate que se pretende o mais abrangente

possível, cobrindo áreas prioritárias e essenciais da existência humana", refere a organização.

 

 O evento tem entrada livre e é aberto a toda a comunidade.

 

 Redacção/RS

 

 14:57 quarta-feira, 16 novembro 2011
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Mar: Especialista defende maior partilha do saber científico para explorar melhor os
recursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122130

 

O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do saber científico sobre o mar

entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta "grande fonte de recursos".

 

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".

 

 Para o reitor, a comunidade científica "antecipou-se e tem, nos últimos anos, estudado o mar, os

recursos vivos, os recursos minerais e as capacidades de aproveitamento energético que resultam do

mar".

 

 "A ideia é que a comunidade científica se antecipou e trata-se agora de articular aquilo que tem sido

feito na comunidade científica e de encontrar soluções para transferir o conhecimento para o mundo

empresarial", disse.

 

 João Guerreiro sublinhou que uma das "áreas científicas de excelência" da Universidade do Algarve é

as Ciências do Mar e que recebem vários alunos estrangeiros para fazer pós-graduações nessa área.

 

 "Na área da investigação científica praticamente 50 por cento da produção científica é na área das

ciências do mar", indicou.

 

 O reitor destacou ainda que, nos últimos três anos, a Universidade do Algarve começou a apoiar a

constituição de pequenas empresas de ex-alunos e de investigadores, que resultam da investigação
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científica que se faz nos centros da instituição.

 

 "É fundamental encontrar este nicho de atividade nos quais do ponto de vista económico podemos

valorizar os recursos e os serviços prestados pelo mar. E aí as universidades têm aí um papel",

defendeu.

 

 Por seu lado, o professor José Félix Ribeiro, que participa no Encontro, realçou as "múltiplas

oportunidades de desenvolvimento de novas atividades" que o mar oferece.

 

 "O aproveitamento de recursos marinhos nas zonas costeiras, no offshore ou no oceano profundo

abre oportunidades -em distintos momentos do tempo - a novas atividades exportadoras ou que

permitem reduzir importações energéticas ou alimentares, por exemplo", afirmou.

 

 O "Encontro do Mar Português" tem o alto patrocínio do Presidente da República e conta com a

participação de vários investigadores, professores e especialistas em assuntos do mar.

 

 Redacção/RS

 

 14:18 quarta-feira, 16 novembro 2011

 

 

Página 540



A541

Faro: «CASA de Natal Solidária nas Escolas» promove solidariedade junto da
comunidade escolar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=122141

 

A iniciativa CASA de Natal solidária nas escolas vai apelar à solidariedade de toda a comunidade

escolar do concelho de Faro para que, no período natalício, sejam solidários e apoiem o Centro de

Apoio ao Sem-Abrigo, cuja delegação de Faro apoia diariamente cerca de 800 pessoas carenciadas.

 

 Esta é uma iniciativa para angariar géneros alimentares, não só para continuar o trabalho diário de

ajuda aos mais carenciados, como também para oferecer cabazes de natal a cerca de 500 famílias das

mais carenciados da sociedade farense.

 

 Nesse sentido, com o patrocínio da direção regional de Educação do Algarve e a adesão e apoio de

todas as escolas do concelho de Faro (ensino básico, escolas C+S, Secundárias, Universidade do

Algarve, Escola de Hotelaria e Turismo de Faro e colégios privados), a iniciativa desenrolar-se-á entre

21 de novembro e 9 de dezembro.

 

 Os alunos, professores e toda a comunidade farense são convidados a aderir a esta campanha doando

géneros alimentares e produtos de higiene nas boxes solidárias existentes em cada escola.

 

 Redacção/RS

 

 17:15 quarta-feira, 16 novembro 2011
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16/11/2011

Reflexão sobre o mar português na

Universidade do Algarve

 

A Universidade do Algarve vai receber, amanhã e sexta feira, o «Encontro Mar Português ,

Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento», iniciativa que pretende fomentar uma maior reflexão

sobre o tema. O evento contará com as presenças da secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira,

do secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu.
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16/11/2011

Dia Nacional do Mar: professor Paulo

Relvas

 

Assinala-se o Dia Nacional do Mar. Na Universidade do Algarve decorre o seminário "Ciclo da Água: Do

Oceano à Nossa Mesa". Conversa com o professor Paulo Relvas, investigador do Centro de Ciências do

Mar da Universidade do Algarve.
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12º Jantar Convívio a favor do doente oncológico
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1&cat=Regional&scat=Actualidade&id=12987

 

- 16.11.11

 

 A Associação Oncológica do Algarve irá realizar, no próximo dia 26 de Novembro, o 12º Jantar

Convívio, com início às 19:30H, na Universidade do Algarve - Campus de Gambelas. O objectivo da

iniciativa destina-se à angariação de fundos para apoio ao doente oncológico. Veja mais em ALGARVE

PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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16-11-11

 

 O Centro de Apoio ao Sem Abrigo, Instituição de Solidariedade Social (IPSS), que na sua Delegação

de Faro apoia diariamente cerca de 800 pessoas carenciadas com alimentação, vestuário e outros

produtos de primeira necessidade, e que tem como principal objectivo levar a cabo acções de

solidariedade social a favor dos mais carenciados, decidiu levar a cabo uma iniciativa para angariar

géneros alimentares, para ajudar os mais carenciados, como também para oferecer Cabazes de Natal

a cerca de 500 famílias das mais carenciados da sociedade farense.

 

 Esta iniciativa designada a "Casa de Natal Solidária nas Escolas" apela à solidariedade a toda a

comunidade escolar do concelho de Faro para que neste Natal seja solidária.

 

 Nesse sentido, com o patrocínio da Direcção Regional de Educação do Algarve e a adesão e apoio de

todas as Escolas do concelho de Faro, bem com a Universidade do Algarve, Escola de Hotelaria e

Turismo de Faro e Colégios Privados, leva a cabo entre 21 de Novembro e 9 de Dezembro uma

campanha de angariação de géneros alimentares para os carenciados do concelho.

 

 Alunos, Professores e toda a comunidade é deste modo convidada a aderir a esta campanha doando

géneros alimentares e produtos de higiene nas Boxes Solidárias existentes nas escolas.

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo

 

 

Página 545



A546

Ualg: Reitor:Defende maior partilha do saber científico para explorar melhor os
recursos do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=21086&visual=8&id=0&print_article
=1

 

16-11-11

 

 O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do saber científico sobre o mar

entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta "grande fonte de recursos".

 

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira.

 

 O Encontro pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços

marítimos nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí

resultantes".

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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 No âmbito da implementação da Estratégia de Sustentabilidade do Concelho de Loulé, a Câmara

Municipal de Loulé, com o apoio do Instituto de Emprego e Formação Profissional, da Associação

Nacional de Direito ao Crédito e do Millenium BCP, promove o workshop "Empreendedorismo e Criação

do Próprio Emprego"que decorre dia 29 de novembro, no Centro Autárquico de Quarteira, das 9h30 às

12h00.

 

 Esta iniciativa arranca com a sessão de abertura, pelo vereador Aníbal Moreno. Segue-se, pelas

10h00, uma apresentação de Vítor Madeira, do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que irá

falar sobre o "Programa de Apoio ao Empreendedorismo e Criação do Próprio Emprego".

 

 "Microcrédito Social: Apoio à Criação de Pequenos Negócios" é o tema que Laura Soares, da

Associação Nacional de Direito ao Crédito traz a este workshop.

 

 João Carlos Monteiro, do Millenium BCP, vai falar sobre o "Microcrédito", para concluir os trabalhos, o

docente da Universidade do Algarve, Carlos Vieira, vai falar sobre "A Atitude Empreendedora".

 

 Antes da sessão de encerramento haverá um debate com a participação do público.

 

 A participação é gratuita mediante inscrição por telefone (289 400 829) ou por e-mail

(sustentabilidade@cm-loule.pt).

 

 Algarve Primeiro: o seu mundo informativo
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O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".

 

 Para o reitor, a comunidade científica "antecipou-se e tem, nos últimos anos, estudado o mar, os

recursos vivos, os recursos minerais e as capacidades de aproveitamento energético que resultam do

mar".

 

 "A ideia é que a comunidade científica se antecipou e trata-se agora de articular aquilo que tem sido

feito na comunidade científica e de encontrar soluções para transferir o conhecimento para o mundo

empresarial", disse.

 

 João Guerreiro sublinhou que uma das "áreas científicas de excelência" da Universidade do Algarve é

as Ciências do Mar e que recebem vários alunos estrangeiros para fazer pós-graduações nessa área.

 

 "Na área da investigação científica praticamente 50 por cento da produção científica é na área das

ciências do mar", indicou.

 

 O reitor destacou ainda que, nos últimos três anos, a Universidade do Algarve começou a apoiar a

constituição de pequenas empresas de ex-alunos e de investigadores, que resultam da investigação

científica que se faz nos centros da instituição.

 

 "É fundamental encontrar este nicho de atividade nos quais do ponto de vista económico podemos
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valorizar os recursos e os serviços prestados pelo mar. E aí as universidades têm aí um papel",

defendeu.

 

 Por seu lado, o professor José Félix Ribeiro, que participa no Encontro, realçou as "múltiplas

oportunidades de desenvolvimento de novas atividades" que o mar oferece.

 

 "O aproveitamento de recursos marinhos nas zonas costeiras, no offshore ou no oceano profundo

abre oportunidades -em distintos momentos do tempo - a novas atividades exportadoras ou que

permitem reduzir importações energéticas ou alimentares, por exemplo", afirmou.

 

 O "Encontro do Mar Português" tem o alto patrocínio do Presidente da República e conta com a

participação de vários investigadores, professores e especialistas em assuntos do mar.
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Lisboa, 15 nov (Lusa) - O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do

saber científico sobre o mar entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta

"grande fonte de recursos".

 

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".
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Por Sul Informação 16 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Criatividade, Crise, Escolas, Tavira

 

 &nbsp

 

 A Escola Secundária Dr. Augusto Correia de Tavira, em parceria com elementos da equipa da Unidade

de Cuidados na Comunidade Talabriga do Centro de Saúde de Tavira, vai realizar um debate, no Cine

Teatro António Pinheiro, em Tavira, no próximo dia 18 de novembro, sexta-feira, às 21h00, dedicado

ao tema Desenvolvimento Humano.

 

 Este debate serve o propósito de juntar gerações e envolver os alunos na realidade sócio-político-

económica atual, num momento de viragem mundial suscetível de "contaminar" e marcar o futuro

destes jovens, salientam as organizadoras.

 

 Porque todos temos dúvidas -, na nossa gíria - não há a promessa de encontrar soluções estanques,

mas antes de procurá-las, em conjunto, num debate que se pretende o mais abrangente possível,

cobrindo áreas prioritárias e essenciais da existência humana, acrescentam.

 

 Em agenda deste Debate Humano para o Alerta (Dhuda) estão temas tão abrangentes como a

cidadania, a formação cívica, a ajuda humanitária, a consciência social, as questões de

sustentabilidade, entre outros.

 

 Para isso, a organização conta com um painel de oradores convidados provenientes das mais vastas

áreas da sociedade, do qual fazem parte Jorge Wemans, diretor de programas da RTP2, Rui Lourenço,

médico, ex-presidente da ARS Algarve, Elisabete Rodrigues, jornalista do site informativo Sul

Informação, António Fragoso de Almeida, docente da Escola Superior de Educação da Universidade do

Algarve, e Orlandino Rosa, diretor da agência de Tavira da rede de Consultadoria Financeira Decisões

e Soluções. O debate contará ainda com a presença do presidente da Câmara de Tavira Jorge Botelho,
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que abrirá os trabalhos.

 

 Além das três organizadoras principais - Adriana Torres (terapeuta ocupacional no Centro de Saúde

de Tavira), Fernanda Santos (professora da Escola Secundária de Tavira e coordenadora do Projeto de

Educação para a Saúde) e Graciela Caldeira (assistente técnica do ACES Sotavento) - e dos oradores

convidados, o debate conta também com a participação ativa de um grupo de alunos daquela

secundária tavirense, que irão até intervir durante a iniciativa, lançando questões e provocações.

 

 Tendo em conta a vertente cívica do evento, os alunos e professores da Escola Secundária de Tavira,

o Centro de Saúde de Tavira, bem como todas as entidades organizadoras, afirmam ter o maior prazer

em contar com a presença e colaboração de todos os interessados, estando certos de que a sua

contribuição será preciosa para a população escolar.

 

 O evento tem entrada livre e é aberto a toda a comunidade, nomeadamente aos pais e encarregados

de educação.

 

 Jovens estudantes questionam e procuram soluções

 

 Estamos numa encruzilhada em termos de mundo, de Europa, de país. Será que a sociedade civil e

em especial os jovens vão aceitar isto? Não vão fazer nada? Nem ao menos debatem o que se está a

passar? Não propõem soluções? É a partir destas interrogações formuladas pela professora Fernanda

Santos que vai decorrer o Debate Humano para o Alerta (Dhuda), em Tavira.

 

 Não gosto nada de ser ignorante, quero perceber o que se passa, porque se passa e que soluções há.

Ficar parado é que não, diz o João, um dos alunos envolvidos na organização.

 

 A nossa geração vai ser a mais afetada por esta crise, por isso é legítimo que queiramos saber como

é que tudo isto aconteceu, quais foram as causas, e como resolver isto, acrescenta Bruna, outra das

alunas. Raquel, por seu lado, considera que tudo o que se está a passar traduz uma crise de valores.

Carlos acha que é preciso que os cidadãos se assumam como atores e tomem o futuro nas suas mãos,

já que,na economia atual o cidadão tem apenas a função de consumidor.

 

 E será que, perante a crise profunda que afeta Portugal estes jovens consideram a hipótese de partir,

de emigrar? Rosalinda, segura, afirma: agora que as coisas estão assim, é preciso fazermos alguns

sacrifícios e mantermo-nos cá!.
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Loulé discutiu Convenção de Faro 
e património cultural

Seis anos depois da assi-
natura da Convenção de Faro, 
um documento sobre o valor do 
património cultural na socieda-
de contemporânea, o concelho 
de Loulé recebeu em outubro 
a conferência «Património cul-
tural – Uma nova convenção 
do Conselho da Europa para o 
século XXI», que juntou diver-
sos especialistas nacionais e 
estrangeiros.

O documentário «O Ciclo 
do Pão», gravado na localidade 
dos Montes Novos, em Salir, no 
qual a população local se une 
para produzir um testemunho 
de uma tradição ancestral que 
faz parte do património imate-
rial destas paragens do interior, 
serviu de mote para as inter-
venções.

O presidente do Conselho 
Nacional da Cultura, Guilher-
me d’Oliveira Martins, um dos 
responsáveis pela elaboração 
do documento que resultou da 
Convenção de Faro, fez uma 
súmula desta convenção reali-
zada no âmbito de Faro Capital 
da Cultura 2005 mas que só en-
trou em vigor no passado dia 1 
de junho.

Esta convenção-quadro 
(com carácter inovador) nasceu 
no seio do Conselho da Europa 
e surgiu a partir da experiên-
cia das Jornadas Europeias do 
Património e do “património 
enquanto fator fundamental 
do primado das pessoas na vida 
social e económica e também 

na preservação da herança das 
gerações passadas”.

“Hoje, perante os efeitos 
da crise, está mais claro que 
nunca que o património en-

quanto herança cultural, tem 
um papel fundamental para a 
saída da crise”, frisou.

Segundo o presidente do 
Centro Nacional de Cultura, a 
grande inovação deste docu-
mento é o facto do património 
cultural, enquanto conjunto de 
recursos herdados do passado 
e que as pessoas identificam 
como valores, crenças e tradi-
ções, não ser constituído ape-
nas pelas referências materiais 
mas também pelo património 
imaterial e a sua relação com a 
sociedade contemporânea.

Daniel Thérond, responsá-
vel pela divisão do Património 
Cultural e Paisagem do Conse-
lho da Europa e vice-diretor da 
Cultura e Património Cultural e 

Natural (Estrasburgo) falou das 
contribuições inéditas da Con-
venção de Faro.

“A Europa navega num mar 
agitado. Mas para a família do 

património, esta convenção é 
uma luz”, disse.

Seguiram-se várias inter-
venções, entre as quais as de 
Dag Myklebust, assessor do 
governo norueguês para o pa-
trimónio cultural, que falou da 
Convenção de Faro como “des-
vio do paradigma do pensamen-
to internacional sobre a preser-
vação do património cultural”, 
e de José María Ballester, pre-
sidente do júri dos Prémios do 
Património da União Europa/
Concurso Europa Nostra, que 
fez uma apresentação subordi-
nada ao tema «Que Património, 
para que Sociedade?».

Finalmente, Lídia, escritora 
louletana, falou da cultura en-
quanto um dos “pilares do de-

senvolvimento, um dos fatores 
de identificação, de semelhan-
ça e de diferença”, reforçando 
que “os bens culturais são tão 
necessários quanto os bens da 
saúde e da alimentação e de 
que a troca de objetos de cul-
tura aproxima as regiões e os 
povos, nas suas diversidades”.

Indo ao encontro do apelo 
feito pela escritora e pelos res-
tantes oradores, a Universidade 
do Algarve, através do seu rei-
tor, assumiu nesta conferência 
o compromisso de organizar, de 
dois em dois anos, as jornadas 
de acompanhamento da Con-
venção do Conselho da Europa, 
no âmbito do Património Cultu-
ral, em parceria com a Câmara 
de Loulé e o Centro Nacional de 
Cultura.

Por seu lado, o presidente 
da Câmara Municipal de Loulé, 
Seruca Emídio falou da forma 
como o executivo tem olhado 
para o património cultural e 
como o tem integrado “como 
um inovador instrumento nas 
suas políticas públicas de pro-
moção do desenvolvimento”.

Elencando os apoios e pro-
jetos delineados nos últimos 
anos, o autarca resumiu: “Faz 
todo o sentido falarmos de pa-
trimónio imaterial no concelho 
de Loulé porque podemos afir-
mar, com justeza, o trabalho 
que se tem realizado em prol 
do seu estudo, registo, salva-
guarda e difusão.”
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EntrEvista conduzida por José MorEno

A ARS do Algarve tem por missão garantir à população algarvia 
o acesso à prestação de cuidados de saúde de qualidade, adequan-
do os recursos disponíveis às necessidades em saúde e cumprir e 
fazer cumprir o Plano Nacional de Saúde. 

O actual Governo, tendo em conta a renúncia apresentada 
pelo anterior executivo presidido pelo Dr. Rui Lourenço, procedeu 
à nomeação de um novo Conselho Diretivo, presidido pelo Dr. Mar-
tins dos Santos, que assumiu funções em 21 de outubro. 

E para levarmos aos leitores os reflexos da estratégia da Saúde 
para o Algarve no quadro do atual Governo, decidimos entrevistar 
o atual Presidente da ARS do Algarve, a quem apresentámos as 
questões que se seguem.

diariOnline / Região Sul (dO/RS): Perante a atual crise eco-
nómica de que o nosso País enferma, como vai a Administração 
Regional de Saúde do Algarve atuar?

Martins do Santos (MS): Atendendo à atual situação do país, 
é essencial assegurar o equilíbrio financeiro do serviço Nacional 
de Saúde (SNS), porque só dessa forma será possível garantir a 
acessibilidade e a qualidade dos serviços prestados e a prestar aos 
cidadãos. Nesse sentido, e com esse objectivo, a ARS Algarve pre-
tende reduzir despesa onde ela não é necessária e aí seremos ga-
rantidamente intolerantes. Estamos já a efetuar um levantamento 
criterioso que nos permitirá identificar áreas ou sectores onde pos-
samos reduzir custos, sem nunca colocar em causa a prestação de 
cuidados de saúde à população.

 
dO/RS: Irão ser dispensados recursos humanos nos quadros 

regionais, com o objectivo de contribuir para o emagrecimento 
do Estado ? 

MS: Existem compromissos que o país firmou, que têm de ser 
cumpridos e que abrangem transversalmente os vários sectores da 
sociedade. A área da Saúde está inevitavelmente aí incluída. Há 
necessidade de reestruturar serviços, equipamentos, de reorgani-
zar procedimentos, de modo a ampliar a eficiência e, nesse con-
texto, todos os quadros necessários terão assegurada a respectiva 
continuidade. E aqui, a nossa principal preocupação será conjugar 
estes factores de forma a nunca comprometer a prestação de cui-
dados de saúde a quem deles necessitar.

 
dO/RS: Antes considerava que nos Serviços de Urgência dos 

hospitais algarvios, designadamente no de Faro, existia alguma 
desumanização na prestação dos cuidados de saúde. Ainda man-
tém a mesma opinião? Esclareça-nos o que mudou!...

MS: Os Serviços de Urgência, no Algarve, apresentam frequen-
temente uma sobrelotação, ou seja, uma procura superior à capa-
cidade de resposta. Como é compreensível, esta situação dificulta 
o desígnio de atingir um excelente e almejado nível de humaniza-
ção, desejável por todos e em especial pelos profissionais. 

Com os condicionalismos 
estruturais, de recursos huma-
nos e também organizacionais, 
têm havido algumas dificulda-
des em modificar o panorama 
crónico que refere.

Este é necessariamente um 
aspecto relevante para a com-
preensão da imprescindibilida-
de do novo hospital do Parque 
das Cidades e acredito que no 
final do nosso mandato conse-
guiremos testemunhar que hou-
ve uma melhoria significativa.

 
dO/RS: Sobre a construção 

do Hospital Central do Algarve, 
que em 2005 terá sido classifi-
cado pela Ordem dos Médicos 
de “uma exigência do Algar-
ve”, mas que até hoje não se 
verificou, o que vai fazer ?

MS: Continua a ser, penso 
que para todos nós, uma exi-
gência do Algarve, dos resi-
dentes aos que nos visitam, e 
será sempre nessa perspectiva 
que irei pugnar para que seja 
uma realidade, visto que após 
tantos anos e tantas promessas 
apenas é real o espaço onde 
será edificado. Todos nós sabemos que, pela situação difícil que 
atravessamos, não há capacidade para iniciar de imediato uma 
estrutura que se tem vindo a arrastar no papel. No entanto, para 
além da necessidade real e objetiva, há a afirmação recente do 
Ministro da Saúde que classificou este Hospital como “uma priori-
dade nacional”. 

 
dO/RS: Sabemos que não concordou em absoluto com a es-

trutura do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio. Hoje o seu 
enquadramento e respectivo desempenho estão corretos?

MS: Os profissionais do Centro Hospitalar do Barlavento Algar-
vio (CHBA) têm tido, na maior parte das áreas, um desempenho 
meritório, pese embora, os constrangimentos com que se têm 
debatido. Tenho ideias concretas relativamente ao enquadramen-
to que o CHBA deve ter na sua área de atuação na Região e que 
terá, inevitavelmente, de passar por uma prestação concertada e 
articulada, em termos de agrupamento hospitalar, com o Hospi-
tal de Faro (HF), potenciando quer a vertente assistencial quer a 
vertente dos recursos. Simultaneamente pretendemos estimular e 
criar condições para desenvolver a desejada articulação entre as 
estruturas hospitalares e os centros de saúde (ACES), de forma a 
que possamos reduzir tempos de espera e melhorar a prestação de 
cuidados de saúde nas especialidades mais carenciadas.

 
dO/RS: Disse numa entrevista ao Região Sul em 2005, que o 

Algarve deveria ter 1600 camas e dispunha apenas de 800, re-

gistando nesta área um défice de 50%. Hoje, cerca de seis anos 
depois, como está a nossa região neste aspecto?

MS: Considerando que se mantêm os mesmos hospitais seria 
expectável que se mantivesse um número de camas semelhante 
e efetivamente assim é. Atualmente, temos 825 camas hospita-
lares no Algarve, e de acordo com o rácio nacional atualizado, 
necessitaríamos de 1400, ou seja, o défice ronda os 42% sobretudo 
devido à diminuição do valor nacional. Constatamos, assim, que o 
problema do défice de camas hospitalares se mantém e que este 
é, nitidamente, um argumento adicional importante para a com-
preensão da necessidade do novo hospital.

dO/RS: Haveria muito mais para questionar, mas preferimos 
sugerir-lhe que nos fale das evoluções que considera impor-
tantes introduzir nos Serviços de Saúde no Algarve, no curto 
prazo?

MS: Para além da reestruturação e da reorganização de servi-
ços, na área dos cuidados de saúde primários e na área hospita-
lar, considero importante e estratégico para a Saúde na Região a 
aposta na redução do número de utentes sem médico de família, 
designadamente através do incremento das Unidades de Saúde 
Familiar e na área hospitalar a criação de um grupo hospitalar en-
volvendo o CHBA e o HF, potenciando as especialidades com menos 
recursos e garantindo maior oferta em termos de quantidade e de 
continuidade.

Gildásio Martins dos Santos, médico licen-
ciado pela Faculdade de Medicina de Lisboa em 
Julho de 1986, completou 51 anos de idade no 
passado dia 11 de Novembro. Foi responsável 
pela apresentação de 26 trabalhos em con-
gressos nacionais e internacionais e co-autor 
de mais 15. Tem cinco trabalhos científicos pu-
blicados. Gildásio Martins dos Santos efectuou 
vários cursos de pós-graduação, nomeadamen-
te, de Cirurgia Laparoscópica (SPC, 1996); 
de Cirurgia Oncológica do Aparelho Digestivo 
(1996); de Cirurgia Laparoscópica Avançada 
(1999); Gestão de Serviços Hospitalares (1999); 
Triagem de Prioridades na Urgência (Manches-
ter Triage Group Protocol) em 2003 e Forma-
dor; curso de Liderança e Gestão de Conflitos, 
Ordem dos Médicos (2005); curso Internacional 
de Laparoscopia Colo-rectal (2007); Cirurgia 
Laparoscópica Avançada (2006); Curso Intensi-
vo de Videocirurgia Colorrectal (2007); Curso 
de Hernioplastia Laparoscópica, Hospital Univ. 
Virgen Macarena, Sevilha (2008); curso Ibérico 
Internacional de Cirurgia Laparoscópica e To-

racoscópica, Cáceres (2008); Curso de Orien-
tadores de Formação dos Internatos Médicos e 
membro da Ordem dos Médicos (2009), entre 
outros. Foi também Presidente do Conselho 
Distrital do Algarve da Ordem dos Médicos 
(2005-2010); membro do Conselho Consultivo 
da Universidade do Algarve, desde 2005. En-
tre outras funções e cargos desempenhados, 
foi ainda presidente da Comissão Nacional de 
Medicina Hospitalar do SIM (2006-2012); mem-
bro da Comissão de Acompanhamento da pós-
graduação em Gestão de Unidades de Saúde da 
Universidade do Algarve; membro da Direcção 
da Competência em Gestão de Saúde da Ordem 
dos Médicos (2009); e Chefe de Serviço de Ci-
rurgia Geral do Hospital de Faro (2010) com 
18 valores. Desempenhou funções docentes 
como responsável pela Disciplina de Anatomia 
e Fisiologia, leccionou na Escola do Serviço de 
Saúde Militar de Lisboa, (1990 / 1991) e na Es-
cola Superior de Enfermagem de Faro, (1991 
/ 1998). Foi professor Adjunto da Universidade 
do Algarve, (2005-2010).

Região Algarvia tem novo Conselho Diretivo 
na ARS do Algarve

Dr. Martins dos Santos, presidente da ARS do Algarve
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Entrevistámos o 
novo presidente 
da ARS / Algarve 
Dr. Martins dos Santos

p| 11
A aposta agora é na reestruturação e reorganização de serviços, 
na redução do número de utentes sem médico de família, 
mas com a construção do Hospital Central do Algarve no horizonte.
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Basquetebol: Troféu Reitor Universidade do Algarve 
com inscrições abertas

A Associação Académica da 
Universidade do Algarve vai dar 
continuidade à iniciativa Troféu 
Reitor da Universidade do Al-
garve, através da dinamização 
da competição de basquetebol, 
depois de já terem arrancado 

as provas de futebol e futsal.
O período de inscrições 

para a competição de basque-
tebol está disponível até dia 14 
de dezembro, para posterior-
mente, no inicio do ano civil de 
2012, se iniciar a competição, 

dia 11 de janeiro.
A competição está aberta 

à formação de equipas de par-
ticipantes da comunidade aca-
démica e não só. Os jogos irão 
decorrer nas instalações do pa-
vilhão da Escola EB 2,3 Joaquim 

Magalhães, através da parceria 
desenvolvida com a divisão de 
Desporto e Juventude da Câma-
ra Municipal de Faro.

Mais informações sobre o 
evento em www.aaualg.pt.
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Primeiro emprego 
em conferência 

nacional na UAlg
A Universidade do Algarve é uma das entidades que acolhe, 

no próximo dia 23 de novembro, a II Conferência Nacional 
sobre 1.º Emprego, organizada pela Forum Estudante, com a 
colaboração do Gabinete de Saídas Profissionais.

Esta conferência tem por objetivo auxiliar os estudantes 
e recém-licenciados na procura eficaz do primeiro emprego e 
decorrerá no anfiteatro 1.5 do Campus da Penha.

Com conferencistas especializados, os participantes terão 
oportunidade de ouvir profissionais de recursos humanos, bem 
como consultores de recrutamento e empresários de sucesso. 
Esta iniciativa conta com o patrocínio do Banco Santander 
Totta e com o apoio da Ray Human Capital.

A participação é gratuita, mas a inscrição é obrigatória 
em www.univ.forum.pt ou www.emprego.forum.pt. Todos os 
participantes terão oferta do Kit do Primeiro Emprego.
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Campus em Férias de Natal 
da AAUAlg - inscrições 

O gabinete de Desporto da Associação Académica da Univer-
sidade do Algarve vai dar continuidade à iniciativa «Campus em 
Férias», através da realização de uma semana repleta de animação 
recreativa, educativa, lúdica e desportiva, entre 19 e 23 de 
dezembro.

Todas as crianças participantes, com idades compreendidas 
entre os 6 e os 12 anos de idade, terão acesso às mais diversas 
atividades de ciências, desporto, cinema, workshops, passeios, 
entre outras, em horário ininterrupto das 9:00 horas às 17:00.

O preço de inscrição é de 90 euros (80 euros se for efetuada 
antes do final do mês de novembro), estando incluída a alimentação 
(almoço e lanches), seguro, acesso a todas as atividades, uma t-
shirt e um CD com fotos.

O número de participantes semanal é de 30, sendo que 
estarão divididos em grupos de acordo com o seu escalão etário, 
permitindo desta forma uma melhor adaptação das atividades à 
idade dos participantes.

Mais informações sobre esta iniciativa podem ser obtidas na 
delegação da Associação Académica, em Gambelas, no Gabinete 
de Desporto da AAUAlg, situado no Campus da Penha.
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Investigadores da Universidade do Algarve integram maior campanha de investigação
na Antártida (com vídeo) | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=7728

 

Por Sul Informação 16 de Novembro de 2011 Comentar

 

 Ambiente, Ciência&Investigação, Universidade

 

 &nbsp

 

 Adelino Canário e Pedro Guerreiro, ambos do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do

Algarve, são dois dos investigadores que integram a equipa multidisciplinar participante na campanha

de investigação Antártida 2011-12.

 

 Trata-se de uma campanha cuja logística é organizada, pela primeira vez, por Portugal.

 

 Pela primeira vez, o Programa Polar Português (PROPOLAR) organiza uma campanha de investigação

na Antártida com logística própria, enquadrada num projeto financiado pela Fundação para a Ciência e

a Tecnologia.

 

 A Campanha Antártica 2011-12 será apoiada por um voo entre o Chile e a Antártida fretado pelo

PROPOLAR e que transportará investigadores portugueses e estrangeiros, iniciando-se desta forma o

apoio português ao esforço logístico internacional para a investigação na região mais Sul do planeta.

 

 A campanha integrará investigadores do Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa,

Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve, CERENA - Instituto Superior Técnico, Centro de

Geofísica da Universidade de Évora, IPIMAR e Instituto do Mar da Universidade de Coimbra.

 

 As equipas nacionais enquadram ainda investigadores da Argentina, Brasil, Canadá, Espanha, Estados

Unidos da América e Suíça.

 

 A logística portuguesa contribuirá também para fortalecer colaborações com a Bulgária, Chile, Coreia

do Sul e Polónia. Estão envolvidos na campanha 18 investigadores de instituições nacionais, o que a
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torna na maior campanha portuguesa já realizada.

 

 Na conferência de imprensa, que decorrerá esta quinta-feira, dia 17, às 12h30, no Instituto de

Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, na sequência da reunião de

campanha, será apresentada uma síntese das atividades a realizar.
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Mar: Especialista defende maior partilha do saber científico para explorar melhor os
recursos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2011

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/mar-especialista-defende-maior-partilha-do-saber-cientifico-para-
explorar-melhor-os-recursos=f633791

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 13:37Quarta feira, 16 de Nov de 2011

 

 Lisboa, 15 nov (Lusa) -- O reitor da Universidade do Algarve defendeu hoje uma maior partilha do

saber científico sobre o mar entre as universidades e as empresas, de modo a explorar melhor esta

"grande fonte de recursos".

 

 O mar tem um "potencial enorme" em termos económicos que deve ser devidamente explorado por

empresas, afirmou João Guerreiro, considerando que o mar voltou a ser considerado "como uma

grande fonte de recursos, nesta fase diferente do passado, mas com um potencial enorme que urge,

num primeiro momento, estudar e, num segundo momento, explorar".

 

 João Guerreiro falava no âmbito do "Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e

Desenvolvimento", que a Universidade do Algarve vai receber na quinta e sexta-feira. O Encontro

pretende promover o debate sobre "uma exploração racional e responsável dos espaços marítimos

nacionais e o aproveitamento dos benefícios económicos, sociais e culturais daí resultantes".
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Dia Nacional do Mar será comemorado um pouco por todo o país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2011

Meio: Cargo Edicões.pt

URL: http://www.cargoedicoes.pt/site/Default.aspx?tabid=380&id=6471&area=Cargo

 

15.11.2011

 

 Esta quarta-feira, dia 16 de novembro, comemora-se o Dia Nacional do Mar, data que não será

esquecida de norte a sul de Portugal Continental e nas ilhas.

 

 A semana começou com o lançamento, por parte da Sciaena, da LPN e do Projecto Estefânia de mais

uma tertúlia relacionada com as temáticas das Pescas, que decorreu na segunda-feira.

 

 A Sociedade de Geografia de Lisboa também não deixa a data passar em claro e organizará uma

Jornada Comemorativa, sob o tema "Dos Mares, dos Estuários e dos Rios: Por uma Percepção Plural

das suas Culturas", a realizar na sua sede em 16 de novembro de 2011.

 

 No mesmo dia 16 de novembro de 2011, na cidade da Horta, às celebrações do Dia Nacional do Mar

ir-se-ão juntar as celebrações dos "Open Days" da Comissão Europeia. Esta é uma organização

conjunta do Governo dos Açores, da Universidade dos Açores, da Fundação Luso-Americana para o

Desenvolvimento e dos CTT. O objectivo é transmitir um conjunto de informações e de oportunidades

sobre o Mar dos Açores.

 

 O Encontro do Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento realiza-se nos dias 17

e 18 de novembro, no Auditório Vermelho (Edifício 9), no Campus de Gambelas da Universidade do

Algarve, com o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República.

 

 No Pavilhão do Conhecimento também será celebrado o Dia Nacional do Mar. A apresentação pública

do projeto Conhecer o Oceano marca o encerramento do Dia Nacional do Mar, às 18.30, no Pavilhão

do Conhecimento, com a participação da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e do

Secretário de Estado dos Assuntos do Mar, Manuel Pinto de Abreu.

 

 Haverá ainda uma conferência subordinada ao tema "Mar Portugal: que futuro? Criar valor com os

Oceanos", organizado pelo Gabinete do Secretário de Estado do Mar em parceria com a Estrutura de

Missão para os Assuntos do Mar, a NOVA School of Business and Economics, da Universidade Nova de
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Lisboa, e a Ciência Viva - Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica.

 

 Para ficar a conhecer todos os eventos no âmbito do Dia Mundial do Mar,.
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“O Desenvolvimento Sustentável 
nos Territórios de Baixa Densidade ” 
Chamar aos territórios a decisão do seu futuro
Reflectir sobre o desenvol-
vimento sustentável nos ter-
ritórios de baixa densidade 
foi o ponto de partida para 
o Congresso Regional do 
Baixo Alentejo, promovido 
pelo Município de Odemira, 
no Cineteatro Camacho 
Costa, nos dias 28 e 29 de 
Outubro.
O congresso mobilizou 152 
participantes entre políticos, 
empresários, investigadores 
e docentes, técnicos muni-
cipais, direcções e técnicos 
de associações de desenvol-
vimento local, estudantes e 
recém-licenciados, promo-
vendo um debate intenso 
de opiniões e soluções. Para 
Hélder Guerreiro, Vice-Pre-
sidente da Câmara Munici-
pal de Odemira, “este con-
gresso teve um conteúdo 
muito rico e muito intenso. 
Superou todas as expecta-
tivas. 
O importante é aprovei-
tar estes conhecimentos 
e experiências e lançar, 
desde logo, as linhas para 
2012 e 2013. 
É preciso trabalhar o ter-
ritório em conjunto, envol-
ver todos os agentes públi-

cos e privados e reforçar 
o envolvimento das uni-
versidades, para agir pelo 
bem-estar da região e das 
gerações futuras”.
Foram apresentadas pers-
pectivas, pistas e propostas 
para promover um cresci-
mento inteligente, sustentá-
vel e inclusivo nestes terri-
tórios: criar novos modelos 
de governação, potenciar a 
cidadania participativa, defi-
nir políticas públicas que 
garantam uma responsabili-
dade social partilhada, inves-
tir em iniciativas empresa-
riais e sociais, valorizar os 
recursos naturais e produ-
tos locais, criar sinergias 
entre as populações e quem 

decide, valorizar conheci-
mentos e disponibilidade da 
população não activa, refor-
çar as relações intergeracio-
nais, incentivar o regresso 

dos licenciados às terras de 
origem, promover projectos 
de acolhimento, envolver 
na vida local as comunida-
des de estrangeiros residen-
tes nos territórios, explorar 
nichos de mercado, apostar 
nas novas tecnologias de 

informação e redes sociais, 
valorizar a relação tradicio-
nal/moderno, entre outras.
A sessão de abertura contou 
com a participação do Chefe 
de Gabinete do Secretário 
de Estado Adjunto da Eco-
nomia e Desenvolvimento 
Regional, Álvaro Santos, 
do Presidente do Instituto 
Politécnico de Beja, Vito 
Carioca, do Presidente da 
Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Alentejo, João Cordovil, 
e do Presidente da Câmara 
Municipal de Odemira, José 
Alberto Guerreiro.
Destaque para a partici-
pação de Samuel Thirion 
(Administrador do Con-

selho da Europa), Gilda 
Farrell (Chefe de Divisão 
do Conselho da Europa) e 
Rui Baleiras (docente da 
Universidade do Minho e 

ex-Secretário de Estado do 
Desenvolvimento Regional). 
O Congresso contou ainda 
com comunicações de Ste-
fano Stortone (investigador 
da democracia participativa 
e colaborador da Rede Ita-
liana de Municípios), José 

Carlos Albino (ANIMAR – 
Associação Portuguesa para 
o Desenvolvimento Local), 
Pedro Prista (docente do 
ISCTE) e Isabel Rodrigo 
(docente no Instituto Supe-
rior de Agronomia).
Nos dois dias foram apre-
sentados projectos de desen-
volvimento rural inovadores 
e de sucesso: José Arantes 
Pedroso, da marca de agri-
cultura biológica Horta do 
Zé, apresentou o tema “Caso 
de valorização multifuncio-
nal da exploração agrícola”; 
Teresa Saraiva, da empresa 
EcoSativa- Consultadoria 
Ambiental, apresentou o 
tema “Dinamização de ser-
viços especializados em ter-

ritórios de baixa densidade: 
exemplos de desenvolvi-
mento e integração”; Paulo 
Nunes, docente da Univer-
sidade Lusófona de Huma-

nidades e Tecnologias, apre-
sentou o tema “O Turismo 
de Natureza e Atractividade 
Turística, contributos para 
a diferenciação da Oferta 
Turística em Territórios de 
Baixa Densidade”; João 
Fermisson, da empresa 
Improve Consult – Consul-
tadoria e Estudos, trouxe o 
exemplo de “Atracão e aco-
lhimento de Novos Residen-
tes no Meio Rural Francês 
– a experiência do Collectif 
Ville Campagne“; Nelson 
Dias, presidente da Asso-
ciação In Loco, apresentou 
“Orçamentos participativos 
em Portugal”; Marta Cabral, 
da Associação Casas Bran-
cas, com o tema “Gestão 
Coletiva da Oferta Turística 
a Nível Local”; António 
Covas, docente da Univer-
sidade do Algarve, apresen-
tou o “Projeto Querença”; 
Catarina Selada, do Centro 
de Inteligência em Inova-
ção, apresentou “Estratégias 
baseadas na criatividade em 
pequenas cidades”; e Petra 
Finkernagel, da TAMERA - 
Centro Internacional de Pes-
quisa para a Paz, que fechou 
os casos de estudo com o 
tema “Tamera, de experiên-
cia no presente a um modelo 
no futuro”.
No encerramento estiveram 
presentes o Vice-Reitor da 
Universidade de Évora, José 
Manuel Caetano, o Director 
do Departamento de Áreas 
Classificadas do Sul do Ins-
tituto de Conservação da 
Natureza e Biodiversidade, 
João Alves, e o Vice-Presi-
dente da Câmara Municipal 
de Odemira, Hélder Guer-
reiro.
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Foi em território do 
Concelho de Loulé que a 
27 de outubro de 2005 foi 
assinada a Convenção de 
Faro, um documento so-
bre o valor do patrimó-
nio cultural na sociedade 
contemporânea. Passados 
seis anos, o Cine-Teatro 
Louletano recebeu, no dia 
28 de outubro, a Confe-
rência “Património Cul-
tural – Uma nova conven-
ção do Conselho da Euro-
pa para o século XXI”, 
onde marcaram presença 
especialistas nacionais e 
estrangeiros para debater 
esta matéria.

Após a sessão de abertu-
ra pelo presidente da Au-

Convenção de Faro e Património Cultural em debate

tarquia anfitriã do evento, 
a projeção do documentá-
rio “O Ciclo do Pão” lan-
çaria o mote para as inter-
venções. Neste filme, re-
alizado na localidade dos 
Montes Novos, freguesia 
de Salir, em plena Serra 
do Caldeirão, com o pa-
trocínio da Câmara Mu-
nicipal de Loulé, a popu-
lação local uniu-se para 
produzir um testemunho 
de uma tradição ancestral 
que faz parte do patrimó-
nio imaterial destas para-
gens do interior.

Seguiu-se a apresenta-
ção do presidente do Con-
selho Nacional da Cultu-
ra, Guilherme d’Oliveira 
Martins, um dos respon-
sáveis pela elaboração do 
documento que resultou 
da Convenção de Faro, e 
que fez uma súmula des-
ta convenção realizada no 
âmbito de “Faro Capital 
da Cultura 2005”, assina-
da nesse mesmo ano, mas 
que só entrou em vigor no 
passado dia 1 de junho.

Esta convenção-quadro 

(com carácter inovador) 
nasceu no seio do Conse-
lho da Europa e foi ante-
cedida pelas convenções 
de La Valleta (1985), 
Granada (1992) e Floren-
ça (2000). Surgiu, segun-
do este orador, a partir da 
experiência das Jornadas 
Europeias do Património 
e do “património enquan-
to fator fundamental do 
primado das pessoas na 
vida social e económica 
e também na preservação 
da herança das gerações 
passadas. Hoje, perante 
os efeitos da crise, está 
mais claro que nunca que 
o património, enquanto 
herança cultural, tem um 

papel fundamental para a 
saída da crise”, frisou.

Segundo o presiden-
te do Centro Nacional de 
Cultura, a grande inova-
ção deste documento é o 
facto do património cul-
tural, enquanto conjunto 
de recursos herdados do 
passado e que as pesso-
as identificam como va-
lores, crenças e tradições, 
não ser constituído ape-
nas pelas referências ma-
teriais mas também pelo 
património imaterial e a 
sua relação com a socie-
dade contemporânea. “A 
pessoa tem o direito de 
participar livremente na 
expressão cultural. A so-
ciedade tem que evoluir 
na consciência dos seus 
limites, que os recursos 
são escassos, e também 
na preservação na nature-
za”, disse o conferencista.

Guilherme d’Oliveira 
Martins falou da noção de 
património comum, em 
que o Conselho da Euro-
pa aprofunda o conceito 
de património comum da 

Europa que constitui uma 
fonte partilhada de coe-
são.

Em suma, este responsá-
vel sublinhou o facto de 
esta Convenção não ser 
apenas uma convenção 
teórica e académica mas 
ter também o cunho cívi-
co e que constitui um fa-
tor de paz, entendimento 
e justiça. “Esta iniciativa 
irá continuar mas é indis-
pensável a participação 
da comunidade científica 
e dos cidadãos”, afirmou.

Daniel Thérond, respon-
sável pela Divisão do Pa-
trimónio Cultural e Pai-
sagem do Conselho da 
Europa e vice-diretor da 

Cultura e Património Cul-
tural e Natural (Estrasbur-
go) falou das contribui-
ções inéditas da Conven-
ção de Faro. “A Europa 
navega num mar agitado. 
Mas para a família do pa-
trimónio, esta convenção 
é uma luz”, disse Daniel 
Thérond. Este orador fa-
lou ainda da importância 
do discurso económico 
sobre a utilização do pa-
trimónio, nomeadamen-
te na criação de emprego, 
regeneração das localida-
des e no desenvolvimento 
sustentável para as popu-
lações.

Seguiu-se a intervenção 
de João Guerreiro, reitor 
da Universidade do Al-
garve, que trouxe uma re-
flexão sobre o papel da 
cultura no desenvolvi-
mento regional (Desen-
volvimento – Cultura – 
Património). Nesse sen-
tido, reportou-se ao fac-
to do Algarve ser uma 
região relativamente pe-
quena o que introduz li-
mitações em termos de 

uma competitividade bai-
xa. Mas, por outro lado, 
por ser uma região aberta 
ao exterior, permite gerar 
criatividade associada ao 
património. 

Já Cláudio Torres, ar-
queólogo e presidente do 
Campo Arqueológico de 
Mértola, falou do forte 
investimento em termos 
de investigação científi-
ca que está a ser realizado 
em Mértola.

Este arqueólogo abor-
dou ainda a ligação da 
Europa ao Mediterrâneo 
e a ligação ao Norte de 
África. “Esta área cultu-
ral que é o Mediterrâneo 
tem que ter um futuro e 
nós temos que criar pon-
tes com o outro lado”, re-
feriu.

Da Noruega para Lou-
lé, Dag Myklebust, asses-
sor do governo norueguês 
para o património cultu-
ral, falou da Convenção 
de Faro como desvio do 
paradigma do pensamen-
to internacional sobre a 
preservação do patrimó-
nio cultural, abordando 
o historial que antecedeu 
esta Convenção e do pa-
pel importante que Por-
tugal teve na elaboração 
deste documento.

O presidente do júri dos 
Prémios do Património 
da União Europa/Concur-
so Europa Nostra, José 
María Ballester, fez uma 
apresentação subordina-
da ao tema “Que Patri-
mónio, para que Socie-
dade?”, salientando que 
a Convenção de Faro deu 
uma dimensão social ao 
património cultural, pas-
sando a ser encarado o 
património como fomen-
to de coesão social.

Finalmente, Lídia, es-
critora louletana, falou 
da cultura enquanto um 
dos “pilares do desen-
volvimento, um dos fa-
tores de identificação, de 
semelhança e de diferen-
ça”. E reforçou também a 
ideia de que “os bens cul-
turais são tão necessários 
quanto os bens da saúde e 
da alimentação e de que a 
troca de objetos de cultu-
ra aproxima as regiões e 
os povos, nas suas diver-
sidades”.

Seruca Emídio: “Preservação 
do Património Cultural tem 
sido aposta da autarquia”

Na sessão de abertura da Conferência, o presidente 
da Câmara Municipal de Loulé, Seruca Emídio falou 
da forma atenta como o executivo tem olhado para o 
património cultural e como o tem integrado “como 
um inovador instrumento nas suas políticas públicas 
de promoção do desenvolvimento”.

Indo ao encontro dos princípios da Convenção de 
Faro, o autarca referiu que o património cultural “não 
se confina aos monumentos ou às coleções de objetos 
mas inclui muitas outras vertentes como as tradições 
e modos, as festividades anuais, as técnicas tradicio-
nais artesanais e agrícolas, e inclui igualmente, novas 
abordagens e novos questionamentos ao património”. 
Nesse sentido, referiu a forma original como as Jorna-
das do Património 2011 foram assinaladas no Conce-
lho, através de visitas guiadas ao Cemitério de Loulé, 
dando o mote para uma nova aposta em matéria de tu-
rismo: o Turismos Cemiterial.

A Autarquia de Loulé tem apostado também no apoio 
a projetos e estudos sobre o Património Cultural, e nes-
se sentido, o edil referiu o projeto “Património Oral do 
Concelho de Loulé”, desenvolvido por Idália Farinho, 
Maria Aliete Galhoz e Isabel Cardigos, o II Encontro 
de Tradição Oral “Vozes da Terra”, que se realizou este 
ano, em Querença, e o apoio à Associação de Pesqui-
sa e Estudo da Oralidade, sob a direção de Ruivinho 
Brazão, que tem vindo a fazer recolhas de provérbios, 
cantigas de baile de roda, trava línguas e outros traba-
lhos na área da oralidade, sendo a expressão mais vi-
sível deste trabalho o das Moças Nagragadas, e a tra-
dição oral e musical das memórias vivas representa-
da por pessoas da terra como Filipa Faísca e irmãs, de 
Querença, ou os Velhos da Torre, de Alte.

O presidente da Autarquia destacou ainda a importân-
cia do Carnaval de Loulé, o mais antigo corso português, 
a tradição que existe no Concelho em termos de artesa-
nato, ou ainda os trabalhos arqueológicos que decorrem 
na Casa das Bicas, no casco medieval de Loulé.Página 571
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Apresentação do livro na Biblioteca Lídia Jorge

‘Pomar de Pedras’ de Manuel Santos Serra
A apresentação do li-

vro “Pomar de Pedras”, 
da autoria de Manuel 
dos Santos Serra, teve 
lugar no dia 5 de novem-
bro, pelas 16h30, na Bi-
blioteca Municipal Lídia 
Jorge.

Na sessão de apresen-
tação, o presidente da 
autarquia, Desidério Sil-
va, começou por enal-
tecer as capacidades do 
autor, “uma inesgotável 
fonte de saber. Para além 
da sua actividade de mé-
dico, veio acrescentar 
a Albufeira uma mais-
-valia, particularmente, 
como é este o caso, em 
termos culturais. Esta é 
mais uma obra que sai, 
mais memória que fica”.

Para o presidente da 
Assembleia Municipal, 
Carlos Silva e Sousa, 
“este homem vem-nos 
presentear, mais uma 
vez, com o seu pensa-
mento, expresso na lin-
guística portuguesa em 
forma de poesia. O Dr. 
Santos Serra é um ho-
mem que aprecia muito 
o ideal da Liberdade e li 
aqui um poema que me 
tocou, onde ele diz mui-
to sobre esse ideal de 
Liberdade. O Dr. Serra 
merece que o acompa-
nhemos neste caminho 
em que nos transmite 
algo que é muito seu, fá-
-lo que uma forma abso-
lutamente generosa, não 
reservando o seu pensa-
mento apenas para si”.

Fátima Nunes comen-
tou o livro agora apre-
sentado, sublinhando 
que, “ao longo da sua 
obra, vamos encontran-
do as suas múltiplas fa-
cetas, os seus múltiplos 
itinerários e as suas vi-

sões do mundo. Há uma 
visão do mundo que é do 
poeta mas há, inevita-
velmente, uma visão do 
mundo corolário destes 
poemas de Pomar de Pe-
dras e, ao longo deste iti-
nerário, nós vamos des-

cobrindo o Dr. Santos 
Serra nas suas múltiplas 
facetas, nos seus múl-
tiplos itinerários e nas 
suas múltiplas visões do 
mundo, aquilo que o vai 
inquietando ou que o in-
quietou. Descobrimos 
aqui que Coimbra é, de-
certo, o ponto de início 
mas também o ponto de 
retorno, que nós pode-

mos encontrar aqui su-
bliminarmente nas Pe-
dras que permanecem 
na memória e que não 
se desgasta, enquanto o 
Pomar é a permanente 
condição humana que se 
vai revigorando. Depois, 
Albufeira, a permanên-
cia, um cadinho que lhe 
permitiu, durante muitos 
anos, lhe permitiu perce-
ber a condição humana, 
o amor e as várias faces 
do mundo, o nascimento 
e a morte”.

Vítor Mesquita, pro-
fessor de Economia da 
Universidade do Algar-
ve, falou da relação en-

tre a Poesia e a Econo-
mia, designadamente 
através da definição de 
estratégias comerciais. 
Baseando-se nos poe-
tas Michael Frost e Sir 
Francis Bacon, “o que 
eu costumo explicar aos 
meus alunos é que, tudo 
aquilo que consegui-
mos extrair da realida-
de, é prosa. Aquilo que 
não conseguimos dizer 
ou escrever com a clare-
za do real, é poesia. Ou 
seja, a poesia é o cami-
nho que não tomamos, 
aquilo que está para 
além de nós. Por outras 
palavras, a poesia é sen-
tir sem racionalizar. Isto 
é, não precisamos da 
compreensão e da ci-
ência para sabermos as 
coisas. Basta senti-las e 
deixarmo-nos emocio-
nar por elas, experimen-
tando sensações. Ca-
mões, quando quis reve-
lar o que é o amor, fê-lo 

de forma a traduzir em si 
a própria poesia. Signifi-
ca isto que sentimento e 
razão constituem as duas 
faces da mesma moeda”.

Seguiu-se a declama-
ção de alguns poemas da 
obra, por parte de Ma-
nuel Gonçalves.

O autor começou por 
referir: “As pessoas por 
vezes admiram-se que 
os médicos também es-
crevam, seja poesia, ro-
mances ou também pin-
tores ou escultores, de 
uma maneira geral, uma 
segunda actividade ar-
tística. Na verdade, Por-
tugal é fértil em médi-

cos que se têm eviden-
ciado em várias artes”, 
dando o exemplo de Mi-
guel Torga, Fernando 
Namora e o algarvio Jú-
lio Dantas. “Portanto, é 
bom que um médico se 
dedique a uma activida-
de artística porque neu-
traliza, de certa maneira, 
o óxido que fica do tra-
balho exaustivo da me-
dicina”.

O seu mais recente tra-
balho consiste num con-
junto de poemas, que o 
escritor diz situarem-se 
“entre o real e a utopia, 
por vezes longos, por 
vezes curtos, sem res-
peitar cânones nem limi-
tes”.

“Pomar de Pedras” 
é a nona obra de Ma-
nuel Santos Serra, au-
tor de “Romance Resi-
dual”, “A Desordem da 
Harmonia”, “Mosaico 
de Palavras Oblíquas”, 
“Sobreposições”, “À 

Sombra do Silêncio”, 
“Caleidoscópio” e “Al-
bufeira 1950”.

O médico e escritor é 
uma das pessoas mar-
cantes na vida social, ar-
tística e política do con-
celho. Colaborou com 
o “Jornal do Médico”, 
participou em tertúlias, 
e nunca deixou de mar-
car presença nas colu-
nas dos jornais regio-
nais, publicando cróni-
cas de intervenção polí-
tica e contos. Foi diretor 
do Centro de Saúde de 
Albufeira e presidente 
da Assembleia Munici-
pal de Albufeira. Página 573
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 lança ‘Pomar de Pedras’

Pág. 13

Página 574



A575

Notícias de Albufeira   Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 20,65 x 13,79 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38556337 15-11-2011

Teve lugar no EMA - 
Espaço Multiusos de Al-
bufeira no passado dia 
3 de Novembro, as 1.ªs 
Jornadas Seniores do 
Concelho de Albufei-
ra que reuniram mais de 
uma centena de pessoas, 
mormente seniores mas 
também gente de idade 
mais jovem, que propor-
cionou um dia agradável 
e instrutivo.

Foram convidados mé-
dicos, terapeutas, ani-
madores e outros espe-
cialistas de Saúde em 
Higiene Oral e Acústica, 
para além de um massa-
gista, os quais aconse-
lharam os utentes para 
que, seguindo os seus 

I Jornadas Seniores do Concelho de Albufeira

ensinamentos, se evitas-
se inconvenientes sérios 
de saúde. Estavam tam-
bém presentes, em pe-
quenos módulos, repre-
sentações do Inatel Via-
gens e Turismo, firmas 
de segurança por tele-
assistência domiciliária 
e a UATI (Universidade 

do Algarve p/a Terceira 
Idade) - Pólo de Albu-
feira, que expôs alguns 
trabalhos dos seus alu-
nos em cerâmica, pin-
turas sobre tela e sobre 
seda, artes decorativas e 
arraiolos.

À UATI, foi redigido 
um convite que foi acei-

te com prazer, para com-
plementar com anima-
ção, esta acção.

As “Vozes da UATI” 
animaram o final da ma-
nhã, contagiando a as-
sistência que acabou por 
colaborar, cantando uma 
das músicas finais.

Marreiros Alves
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Encontro Mar Português - Conhecimento, Valorização e Desenvolvimento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/11/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2011/11/10/encontro-mar-portugues-conhecimento-
valorizacao-e-desenvolvimento

 

Áreas:Ciencias Básicas

 

 Data:del 17/11/2011 al 18/11/2011

 

 Local: Auditório Vermelho (Edifício 9) ( Campus de Gambelas )

 

 Descrição

 

 Assinalando o Dia Nacional do Mar, a Universidade do Algarve pretende fomentar uma maior reflexão

sobre o tema, estimulando o debate e originando iniciativas que contribuam para o fortalecimento do

papel do Oceano no desenvolvimento nacional.

 

 Além da Secretária de Estado da Ciência, Leonor Parreira, e do Secretário de Estado do Mar, Manuel

Pinto de Abreu, o encontro conta também com as presenças deTiago Pitta e Cunha, que proferirá uma

mensagem de S. Ex.ª o Presidente da República, e do Presidente do CRUP, António Rendas.

Integrarão ainda os painéis dovários investigadores das universidades portuguesas e dos laboratórios

de Estado.

 

 O Encontro tem entrada livre, mediante inscrição para o endereço: gcomunicacao@ualg.pt.

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Convoca: Ualg com Alto Patrocinio do Presidente da República

 

 Informação complementar
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 Etiquetas:antónio rendas, crup, cunha, dia nacional do mar, leonor parreira, manuel pinto de abreu,

mar, oceano, secretário de estado do mar, tiago pitta, universidade do algarve

 

 U R L :

http://www.ualg.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=37046&Itemid=322&lang=pt

 

 URL Relacionada:http://

 

 Fuente: Universidade do Algarve

 

 

Página 577



A578

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 28,08 x 26,99 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38676142 07-11-2011

Página 578



  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,68 x 9,01 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38676142 07-11-2011

Página 579



A580

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 26,96 x 15,14 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38676321 07-11-2011

Página 580



A581

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 8

  Cores: Preto e Branco

  Área: 26,67 x 15,56 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38676231 07-11-2011

Página 581



A582

  Tiragem: 2500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 27,09 x 14,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38677294 07-11-2011

Página 582



A583

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 16

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,76 x 23,66 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 38963994 01-11-2011

Página 583



  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 19,51 x 23,49 cm²

  Corte: 2 de 5ID: 38963994 01-11-2011

Página 584



  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 19,56 x 23,62 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 38963994 01-11-2011

Página 585



  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 12,96 x 6,24 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 38963994 01-11-2011

Página 586



  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 4,57 x 6,68 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 38963994 01-11-2011

Página 587



A588

  Tiragem: 6000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 48

  Cores: Cor

  Área: 6,62 x 5,19 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38964360 01-11-2011

Página 588



A589

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 20

  Cores: Cor

  Área: 21,14 x 27,72 cm²

  Corte: 1 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 589



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 21

  Cores: Cor

  Área: 21,22 x 23,35 cm²

  Corte: 2 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 590



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 21,17 x 26,51 cm²

  Corte: 3 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 591



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 23

  Cores: Cor

  Área: 21,45 x 26,07 cm²

  Corte: 4 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 592



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 21,29 x 26,12 cm²

  Corte: 5 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 593



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 21,68 x 26,29 cm²

  Corte: 6 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 594



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 26

  Cores: Cor

  Área: 21,14 x 26,87 cm²

  Corte: 7 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 595



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 27

  Cores: Cor

  Área: 21,53 x 26,09 cm²

  Corte: 8 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 596



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 21,51 x 26,34 cm²

  Corte: 9 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 597



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 29

  Cores: Cor

  Área: 21,34 x 26,46 cm²

  Corte: 10 de 12ID: 38628985 01-11-2011

Página 598



  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 9,80 x 14,32 cm²

  Corte: 11 de 12ID: 38628985 01-11-2011
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  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Femininas e Moda

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 19,74 x 18,30 cm²

  Corte: 12 de 12ID: 38628985 01-11-2011
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A601

Revista de Marinha   Tiragem: 3250

  País: Portugal

  Period.: Bimestral

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 8

  Cores: Cor

  Área: 18,50 x 13,38 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 38765024 01-11-2011
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A602

  Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,52 x 24,23 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 38722395 01-11-2011

Página 602



  Tiragem: 1500

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 8,71 x 4,88 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 38722395 01-11-2011

Página 603


