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A1

Eborae - Conferências e Concurso Inter-Universidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2012

Meio: Arquitecturas.pt

URL: http://www.jornalarquitecturas.com/Agenda/Eventos.aspx?ModuleID=453&ItemID=294
&mctl=EventDetails

 

Data/Hora de Início:

 

 sexta-feira, 30 de Março de 2012 9:00

 

 Data/Hora de Fim:

 

 terça-feira, 3 de Abril de 2012

 

 Prioridade:

 

 Prioridade Normal

 

 Descrição:

 

 O "Eborae" é um concurso Inter-Universidades, que terá lugar na Universidade de Évora, entre os

dias 30 de Março e 3 de Abril. Esta é uma iniciativa do Núcleo de Alunos de Arquitectura Paisagista da

Universidade de Évora (NAAPUE) e tem como objectivo cruzar experiências entre estudantes das

diferentes universidades do país, detentoras do curso de Arquitectura Paisagista. O evento centra-se

no desenvolvimento de um projecto de arquitectura paisagista, complementado com um programa de

conferências, abertas ao público.

 

 De modo paralelo, ocorrerá um conjunto de conferências que terá lugar no Colégio Luís António

Verney (Universidade de Évora), no dia 30 de Março, dedicado ao tema "Paisagem e Património"..

 

 Seguem-se, então, três dias de trabalho relacionados com o concurso, onde os grupos constituídos

por elementos das várias Universidades desenvolverão a sua proposta.

 

 O último dia (3 de Abril) será reservado para a apresentação das propostas e a selecção da melhor.

 

 Após o evento, os cinco trabalhos resultantes formarão uma exposição itinerante que percorrerá as

Página 1



cinco universidades que participaram: Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Universidade do

Porto, Instituto Superior de Agronomia, Universidade de Évora e a Universidade do Algarve.

 

 Saiba mais.

 

 Criado porem quinta-feira, 29 de Março de 2012
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A3

ERA procura colaboradores no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6199654056&z=1250249090

 

Quatro lojas ERA da região do Algarve vão participar na feira de emprego da Universidade do Algarve,

que decorre de 11 a 13 de Abril no Campus da Penha. A imobiliária pretende, com esta presença,

captar novos talentos para reforçar a sua rede com comerciais e administrativos jovens, ambiciosos e

proactivos. Recorde-se que a ERA Portugal pretende contratar 1500 novos colaboradores em 2012 e

2013. Os candidatos não precisam de ter experiência no sector imobiliário, basta serem pessoas

determinadas e com gosto pelo trabalho em grupo e por objetivos. Os responsáveis pelas lojas de

Vilamoura, Quarteira, Loulé e Almancil, acompanhados por Paulo Maruco, Consultor da ERA Portugal,

já tinham dado uma conferência no INUAF Instituto Superior DOM Afonso III na qual falaram sobre a

marca, mercado imobiliário, estratégias da ERA e oportunidades de carreira na mediadora. Saiba mais

sobre: | Imobiliário Deixe aqui o seu comentário (obrigatório) Nome Email (obrigatório) Pretendo

receber a newsletter Destak.pt ok Para poder comentar terá que inserir um email válido. O seu email

não será divulgado, mas ficará registado na nossa base de dados. A opinião expressa nestes

comentários é da exclusiva responsabilidade dos internautas. Não reflectem a opinião do Destak.

Também aqui vigora a lei portuguesa, nomeadamente no direito ao bom nome. Não são aceites

comentários ofensivos a pessoas ou instituições. Reservamo-nos o direito de eliminar os comentários

que sejam considerados insultuosos ou não digam respeito ao tema em questão. Para mais

informações, por favor leia as condições legais de utilização. O(s) email(s) para onde quer enviar

(separados por vírgulas) O seu nome O seu email Escreva aqui um comentário que queira enviar

Pretendo receber a newsletter Destak.pt ok Nota: os seus dados pessoais servirão apenas para os

destinatários o identificarem.
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A4

Concurso de Ideias Fraunhofer Portugal Challenge 2012 premeia ideias de estudantes
e investigadores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126163

 

Estudantes e investigadores da Universidade do Algarve podem participar no desafio lançado pelo

Centro de Investigação Fraunhofer AICOS, que vai premiar as melhores ideias de estudantes e

investigadores de universidades portuguesas.

 

 A iniciativa do gigante alemão da investigação e desenvolvimento científico, na sua 3.ª edição, tem

como objetivo promover e recompensar a "investigação de utilidade prática" orientada para o mercado

e que tenha em conta a aplicabilidade das ideias e dos seus resultados na indústria ou no quotidiano

das pessoas.

 

 O Fraunhofer Portugal Challenge 2012 está aberto a candidaturas de estudantes e investigadores da

Universidade do Algarve, principalmente aqueles que estão ligados às áreas da saúde, informática,

multimédia e eletrotecnia.

 

 As mentes mais criativas são desafiadas a apresentarem as suas ideias, que devem ser baseadas em

teses de mestrado ou de doutoramento e estar relacionadas com as áreas científicas definidas para o

concurso: tecnologias da informação e da comunicação, ,multimédia e outras ciências semelhantes.

São aceites candidaturas baseadas em teses que tenham sido submetidas para defesa nos anos letivos

de 2010/2011 e 2011/2012.

 

 As duas anteriores edições do Fraunhofer Portugal Challenge, lançado em 2010, "tiveram excelentes

resultados e revelaram algumas ideias com grande potencial de mercado e com possibilidade de

implementação".

 

 Entre as ideias que foram premiadas nas edições anteriores encontravam-se, por exemplo, um novo

modelo de acesso à informação médica por parte dos profissionais da saúde, garantindo mais

segurança e flexibilidade; um sistema para turistas, baseado em pequenos objetos físicos que

interagem com informação digital; a criação de um mercado eletrónico de teleradiografia que permite

melhorar o acesso da população aos serviços de radiologia, com mais rapidez e custo mais baixos

(2011); um pequeno dispositivo de comunicação wireless que consegue funcionar sem bateria, indo
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buscar energia a ondas electromagnéticas (2011); um sistema de inteligência artificial que é capaz de

substituir, e com melhores resultados, os seres humanos na análise e na gestão de produtos

financeiros (2011); e uma aplicação para smartphones que consegue rapidamente prever o avanço de

um determinado incêndio florestal (2011).

 

 Estas ideias foram premiadas pela sua "preocupação com a aplicação prática no mercado", o critério

referência de todo o processo de desenvolvimento.

 

 Mais informações sobre o concurso através do sítio http://www.challenge.fraunhofer.pt.

 

 Redacção DORS

 

 07:03 sexta-feira, 30 março 2012
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A6

XXVII Semana Académica do Algarve aposta na solidariedade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23712&visual=8&id=0&print_article
=1

 

30-03-12

 

 Buraka Som Sistema, Richie Campbell e o dj-performer Steve Aoki são algumas das estrelas do

cartaz da Semana Académica do Algarve (SAA), revelado na quinta-feira, que decorre entre 03 e 12

de maio.

 

 Este ano a solidariedade vai ser a grande aposta da Associação Académica da Universidade do

Algarve (AAUALG), que se compromete a ajudar oito instituições de solidariedade social do Algarve

durante os dias em que decorre o evento.

 

 "De entre 15 instituições e associações de solidariedade social, tirámos oito à sorte e a cada dia da

semana académica corresponde uma instituição que vamos ajudar", explicou à agência Lusa o

presidente da Associação de Estudantes da Universidade do Algarve, Pedro Barros, responsável pela

organização do evento.

 

 A ajuda passa por "organizar recolhas de alimentos, vestuário e bens essenciais, ou até leiloar

autógrafos e cd assinados pelas várias estrelas do cartaz, cujas receitas revertem a favor de cada

associação."

 

 Este ano, houve uma maior contenção e investimento em artistas nacionais, como Richie Campbell,

José Cid, Expensive Soul, Xutos & Pontapés, Mónica Ferraz, Olive Tree Dance, Orelha Negra, Anjos ou

Buraka Som Sistema.

 

 Em termos internacionais o destaque vai para o dj, produtor e perfomer norte-americano Steve Aoki,

que vai encerrar o festival.

 

 Segundo Pedro Barros, o orçamento da SAA sofreu um corte de 35% e, uma vez que no ano anterior

"foi dado um passo maior do que a perna", este ano a opção passou pela realização de um evento "à

medida" da AAUALG, considerou.
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 Em 2011 a SAA saiu pela primeira vez do centro da cidade e transformou-se num festival de oito dias,

com campismo em Vale de Almas, junto à praia de Faro.

 

 Foi uma "estratégia arriscada" assumida por Guilherme Portada, anterior presidente da AAUALG, que

resultou num "prejuízo muito grande para a academia", sublinhou Pedro Barros.

 

 Por esse motivo o recinto da SAA, também conhecido como País das Maravilhas, vai voltar ao centro

da cidade de Faro, junto ao complexo desportivo da Penha, com capacidade para cerca de 15.000

pessoas.

 

 "Interessa-nos estar mais próximos da cidade e que toda a gente possa participar na nossa festa, por

isso também optámos por um cartaz abrangente em termos musicais, que dá para todos os gostos e

idades", concluiu.

 

 A semana académica começa com a serenata de abertura, em 03 de maio, e os concertos têm início

no dia seguinte, com a banda algarvia La Plante Mutante, José Cid e o dj Diego Miranda, prolongando-

se até ao dia 12.

 

 Por questões relacionadas com o ruído, esta edição vai sofrer a redução de uma hora no horário

durante a semana (exceto às sextas feiras).

 

 O bilhete diário varia entre os oito e os 12 euros e a entrada para a semana inteira custa 40 euros.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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A8

  Tiragem: 41286

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 43

  Cores: Cor

  Área: 10,70 x 16,02 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41025085 30-03-2012

MÚSICA
Lisboa
Aula Magna
Alameda da Universidade. T. 217967624 
Blasted Mechanism Hoje às 22h . 
Apresentação de  Blasted Generation. 
Bacalhoeiro
Rua dos Bacalhoeiros, 125 -  2º. T. 218864891 
Diego Armés Hoje  às 23h . Apresentação 
de Canções para Senhoras.  
Fnac (Chiado)
Rua do Carmo, 2. T. 707313435 
Aldina Duarte Com Aldina Duarte (voz), 
José Manuel Neto (guitarra portuguesa), 
Carlos Manuel Proença (viola). Hoje às 22h. 
Apresentação de Contos de Fados. Jorge 
Palma Hoje  às 18h . Apresentação de Com 
Todo o Respeito. 
Fundação e Museu Calouste Gulbenkian
Avenida de Berna, 45A. T. 217823000 
Coro e Orquestra Gulbenkian Maestro 
Michel Corboz. Com Charlotte Müller 
(soprano), Anke Vondung (meio-soprano), 
Werner Güra (tenor), Fernando Guimarães 
(tenor), Stephan Macleod (baixo), Michael 
Schopper (baixo), Philippe Pierlot (viola da 
gamba). De 29/3 a 31/3. 5ª e Sáb às 21h . 6ª 
às 19h (no Grande Auditório).   
LX Factory
Rua Rodrigues Faria, 103.
 T. 213143399 
Cisco Cisco + Nuck Chorris & Pedro 
Joy Hoje às 23h (no espaço Faktory).  
Museu do Oriente
Avenida Brasília - Edifício Pedro Álvares 
Cabral - Doca de Alcântara Norte. 
T. 213585200 
T(h)ree Com Toi, Randolf Arriola, The 
Analog Girl. Hoje às 21h30 (no Grande 
Auditório. M/3). Festa de lançamento de T(h)
ree Vol. 2. Com os convidados Micro Audio 
Waves, Rita Braga e Maze. 
Teatro da Comuna
Praça de Espanha. T. 217221770 
Bicho de Pé Hoje  às 22h30 (no Café-
concerto).  

Beja
Teatro Municipal Pax-Júlia
Largo de São João. T. 284315090 
Concerto Aranjuez Maestro Eurico Martins. 
Com Eudoro Grade (guitarra). Orquestra de 
Bandolins da Madeira. Hoje às 21h30 (M/6). 

Gambelas
Universidade do Algarve - Gambelas
Campus de Gambelas. T. 289800100 
Orquestra do Algarve Hoje às 21h (no 
Grande Auditório). Ciclo de Música Inglesa. 

Lagos
Centro Cultural de Lagos
R. Lançarote de Freitas, 7. T. 282770450 
Sociedade Filarmónica Lacobrigense 1º de 
Maio Maestro Edgar Santos. Hoje  às 21h30. 

Loulé
Cine-Teatro Louletano
Praça da República. T. 289400600 
Fingertips  Hoje às 21h30 . 

Sines
Centro de Artes de Sines
R. Cândido dos Reis T. 269860080 
Frankie Chavez Com Frankie Chavez 
(guitarra e bateria). Hoje às 22h (no 
Auditório). Apresentação de  Family Tree. 
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A9

Voz de Loulé (A)   Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 18,74 x 28,88 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 41014405 30-03-2012
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Voz de Loulé (A)   Tiragem: 7000

  País: Portugal

  Period.: Bimensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 7,79 x 3,47 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 41014405 30-03-2012
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A11

Abertas inscrições para maiores de 23 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2012

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/breakingnews/news.asp?Id=851

 

29-03-2012 12:54

 

 Universidade do Algarve

 

 Os interessados em ingressar na Universidade do Algarve através do concurso especial para maiores

de 23 anos podem inscrever-se nas respetivas provas até ao dia 27 de abril. Apenas podem

candidatar-se os alunos que tenham completado 23 anos até dia 31 de dezembro de 2011 e que,

simultaneamente, não sejam titulares de habilitação ao ensino superior.

 

 As inscrições podem ser feitas online (www.ualg.pt), por correio eletrónico (maioresde23@ualg.pt),

ou presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade do Algarve.

 

 A prova, que inclui uma componente específica e uma componente de Língua Portuguesa, realiza-se

no dia 2 de junho, sendo as pautas de classificação final afixadas no dia 18 desse mês. A seleção

integra, ainda, a avaliação do currículo escolar e profissional do candidato e uma entrevista.

 

 Mais de 50 cursos ao dispor dos candidatos

 

 A Universidade do Algarve oferece aos maiores de 23 anos mais de meia centena de cursos nas suas

seis áreas de ensino: Artes, Literatura e História; Ciências Básicas e da Engenharia; Ciências da Vida,

da Terra, do Mar e do Ambiente; Ciências Sociais, da Educação e da Formação; Ciências e Tecnologias

da Saúde; Economia, Gestão e Turismo.

 

 Questionado sobre a importância do Concurso Maiores de 23 para a Universidade do Algarve e para a

região, João Guerreiro, reitor da UAlg, explica: "adotando a possibilidade de atrair estudantes com

mais de 23 anos, os designados novos públicos, a Universidade está a abrir as suas portas a cidadãos

que, no seu tempo, não tiveram possibilidade de ingressar no ensino superior. Após vidas

profissionais, nalguns casos intensas e bem preenchidas, a Universidade está disponível para, sob

certas condições, creditar essa experiência vivida e abrir a porta a estes cidadãos, admitindo que o

conhecimento tácito adquirido é um elemento determinante na formação individual desses cidadãos".
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 É este o desafio que a Universidade faz aos maiores de 23 anos: "apresentem-se nas provas que

certificam formação específica e um domínio do português e estarão aptos a frequentar a

Universidade, transportando para a reflexão, que se faz ao longo do curso, a vossa experiência e o

saber acumulado na atividade prática", salienta João Guerreiro.
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A13

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 13,47 x 9,52 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41011478 29-03-2012

Projeto PT-POLIS mobiliza 
jovens do Algarve
O Projeto PT-POLIS é uma 
iniciativa da Fundação Bra-
cara Augusta, realizada no 
âmbito da Braga 2012 – Ca-
pital Europeia da Juventude 
e vai estar em Faro no dia 30 
de março, com a colaboração 
da Direção Regional do Al-
garve do IPJ, I.P.

O programa da ação terá 
dois momentos distintos: 
manhã – Universidade do 
Algarve - Campus da Penha 
– 10h00 às 12h00 - Carava-
na PT-POLIS / ação de for-
mação sobre Educação Se-
xual – Doenças Sexualmente 

Transmissíveis e na tarde – 
Direção Regional do Algar-
ve do IPJ - Faro – 15h00 às 
17h00 - seminário «Pensa 
global, Age local – Participa-
ção dos Jovens em organis-
mos representativos locais e 
distritais».

Este projeto tem como 
objetivos promover uma am-
pla discussão nacional sobre 
o processo democrático; pro-
mover a participação dos jo-
vens na cidadania portuguesa 
e incrementar a participação 
destes de forma ativa e demo-
crática em estruturas sociais 

e organizações juvenis. 
Com uma duração de 6 

meses, este projeto, será rea-
lizado em todas as capitais de 
distrito e regiões autónomas 
dos açores e da madeira com 
a participação de 620 jovens 
de todo o país, os quais terão 
a oportunidade de represen-
tar as suas organizações juve-
nis e os seus distritos durante 
todo o projeto PT-POLIS.

No final do projeto será 
realizado um seminário em 
Braga, para discussão das 
conclusões de todos os semi-
nários distritais.
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A14

"Classe média: ascensão e declínio" em debate na Faculdade de Economia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=dd32c0fc8172acd5312c1089a5aa4d33

 

Tavira, 29 Mar (Rádio Horizonte Algarve)

 

 "Classe média: ascensão e declínio" é o tema da conferência que vai decorrer esta tarde, pelas

14h30, no Anfiteatro Vermelho da Faculdade de Economia, da Universidade do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Tendo como ponto de partida o livro de Elísio Estanque, editado pela Fundação Francisco Manuel dos

Santos, o debate conta com a participação do autor, de Carlos Andrade (Fundação António Silva Leal)

e de Nelson Dias (Associação In Loco).
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A15

Universidade do Algarve abre inscrições para as provas dos maiores de 23 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126152

 

Os interessados em ingressar na Universidade do Algarve e em mais de meia centena de cursos em

seis áreas de ensino, através do concurso especial para maiores de 23 anos, podem inscrever-se nas

respetivas provas até ao dia 27 de abril.

 

 Apenas podem candidatar-se os alunos que tenham completado 23 anos até dia 31 de dezembro de

2011 e que, simultaneamente, não sejam titulares de habilitação ao ensino superior.

 

 As inscrições podem ser feitas online (http://www.ualg.pt), por correio eletrónico

(maioresde23@ualg.pt), ou presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade do Algarve.

 

 A prova, que inclui uma componente específica e uma componente de língua portuguesa, realiza-se

no dia 2 de junho, sendo as pautas de classificação final afixadas no dia 18 desse mês. A seleção

integra, ainda, a avaliação do currículo escolar e profissional do candidato e uma entrevista.

 

 A Universidade do Algarve oferece aos maiores de 23 anos mais de meia centena de cursos nas suas

seis áreas de ensino: Artes, Literatura e História; Ciências Básicas e da Engenharia; Ciências da Vida,

da Terra, do Mar e do Ambiente; Ciências Sociais, da Educação e da Formação; Ciências e Tecnologias

da Saúde; Economia, Gestão e Turismo.

 

 Redacção DORS

 

 08:19 quinta-feira, 29 março 2012
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A16

ERA quer recrutar colaboradores no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126157

 

Quatro lojas ERA da região do Algarve vão participar na feira de emprego da Universidade do Algarve,

que decorre de 11 a 13 de abril, no Campus da Penha, pretendendo captar novos comerciais e

administrativos.

 

 Os responsáveis pelas lojas de Vilamoura, Quarteira, Loulé e Almancil, acompanhados por Paulo

Maruco, consultor da ERA Portugal, já tinham dado uma conferência no Instituto Superior Dom Afonso

III, em Loulé, na qual falaram sobre a marca, mercado imobiliário, estratégias da ERA e oportunidades

de carreira na mediadora.

 

 Os candidatos não precisam de ter experiência no sector imobiliário, basta serem pessoas

determinadas e com gosto pelo trabalho em grupo e por objetivos, ambiciosos e proativos.

 

 A ERA Portugal pretende contratar 1500 novos colaboradores em 2012 e 2013.

 

 Redacção DORS

 

 11:08 quinta-feira, 29 março 2012
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A17

Livro sobre setor dos cruzeiros turísticos vai ser apresentado a bordo de navio em
Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126156

 

O lançamento do livro Abordagem Multidisciplinar dos Cruzeiros Turísticos está marcado para 5 de

abril, às 11:00 horas, a bordo do navio de cruzeiros Boudicca, da companhia Fred Olsen Cruise Lines,

que estará atracado no Porto de Portimão.

 

 A obra compila um conjunto de artigos científicos sobre o sector dos cruzeiros, marcando presença no

lançamento duas das autoras do livro, Érica Amorim e Nina Cardona.

 

 As autoras estarão acompanhadas por Júlio Mendes, professor da Universidade do Algarve e autor

colaborador, e por Manuel da Luz, presidente da Câmara Municipal de Portimão.

 

 Redacção DORS

 

 09:37 quinta-feira, 29 março 2012
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A18

ERA procura 1500 colaboradores no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/03/2012

Meio: Tormo.pt

URL: http://www.tormo.pt/resumen/8382/ERA_procura_1500_colaboradores_no_Algarve.html

 

Quatro lojas ERA da região do Algarve vão participar na feira de emprego da Universidade do Algarve,

que decorre de 11 a 13 de Abril no Campus da Penha.

 

 A imobiliária pretende, com esta presença, captar novos talentos para reforçar a sua rede com

comerciais e administrativos jovens, ambiciosos e proactivos. Recorde-se que a ERA Portugal pretende

contratar 1500 novos colaboradores em 2012 e 2013.

 

 Os candidatos não precisam de ter experiência no sector imobiliário, basta serem pessoas

determinadas e com gosto pelo trabalho em grupo e por objetivos. Os responsáveis pelas lojas de

Vilamoura, Quarteira, Loulé e Almancil, acompanhados por Paulo Maruco,

 

 Consultor da ERA Portugal, já tinham dado uma conferência no INUAF Instituto Superior DOM Afonso

III na qual falaram sobre a marca, mercado imobiliário, estratégias da ERA e oportunidades de

carreira na mediadora.

 

 Destak
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A19

  Tiragem: 4990

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Preto e Branco

  Área: 17,16 x 11,04 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41014684 29-03-2012

A Universidade Lusó-
fona do Porto e a Facul-
dade de Ciências Natu-
rais, Engenharias e Tec-
nologias promovem, ama-
nhã, dia 30 de Março, no
Auditório Principal daque-
la Universidade, o 2.º
Symposium Nacional de
Termalismo e Turismo de
Saúde e Bem-Estar.

Do programa destaca-
se o segundo painel que
será em parte dedicado à
Medicina Termal e às Ter-
mas de S. Pedro do Sul,
com a intervenção do seu
director clínico, Dr. Aires
Leal.

O programa é o se-
guinte:

08h30 – recepção dos

2.º Symposium Nacional de Termalismo
e Turismo de Saúde e Bem-Estar

participantes; 09h15 - Ses-
são de Abertura / Mesa de
Honra com a presença do
presidente do Turismo de
Portugal, do presidente do
C. D. da A.R.S. Norte, do
reitor da UL Porto, do pre-
sidente Com. Nac. do
Cent. do Turismo em Por-
tugal e do presidente da
Fundação INATEL;
10h00 – 1.º Painel – Aná-
lise Económica à Oferta
Termal Nacional / Gestão
da Qualidade nas Termas
Portuguesas, com a Dra.
Andreia Rocha (fisiotera-
peuta), o Dr. José Alvarez
Garcia e Prf.ª Dr.ª Maria
Cruz Rama (professores
e investigadores da Facul-
dade de Ciências Econó-

micas e Empresariais da
Universidade de Vigo);
11h15 – Pausa para café;
11,30h – 2.º Painel – A
Medicina Termal e as Ter-
mas de S. Pedro do Sul /
A Fibromialgia: Uma Do-
ença Incompreendida,
com o Dr. Aires Leal
(director clínico das Ter-
mas de S. Pedro do Sul),
a Dr.ª Cristina Sequeira
(médica); 12h45 – deba-
te; 13h00 – almoço livre;
14h30 – 3.º Painel – Ga-
lícia -Terma Bimilenaria /
Requisitos Fundamentais
de Qualidade e Seguran-
ça nos SPAs com a Prof.ª
Dr.ª Maria Souto Figueroa
(professora, investigadora
e directora científica das

Termas World Agency) e
o Prof. Dr.João fernandes
(professor e investigador
da ESGHT da Universida-
de do Algarve; 15h45 –
Pausa para café; 16h00 –
4.º Painel – O Papel do
TSA no Contexto Balneo-
lógico / O AquaFalls SPA
Hotel Rural, com o Prof.
Doutor Helder Simões e a
Prof.ª Dr.ª Cristina Santos
(professores e investiga-
dores da ESTES do Insti-
tuto Politécnico de Coim-
bra), a Dr.ª Paula Alves
(directora clínica do Aqua
Falls) e o Dr. Simão Oli-
veira (director técnico do
SPA Aqua Falls); 17h15 –
Debate; 17h30 – encerra-
mento.
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A20

  Tiragem: 135000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 5

  Cores: Preto e Branco

  Área: 9,32 x 12,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40981309 28-03-2012

Dois em cada três por-
tugueses não vão fazer 

mini-férias na Páscoa, con-
cluiu o Instituto de Planea-
mento e Desenvolvimento do 
Turismo com base num inqué-
rito feito no seu Facebook. En-
tre os inquiridos, 12% justifi-
cam a decisão de ficar em ca-
sa com questões financeiras, 
desemprego e precariedade 
laboral, enquanto a maioria 
(55%) explica que não costu-
ma tirar férias nesta altura. 
Entre os 33% que vão aprovei-
tar para descansar e passear, 
81% optam por permanecer 
em Portugal, pelo que apenas 
um em cada cinco turistas vai 
viajar para o estrangeiro. 

Entretanto, outro estudo 
ontem divulgado avança que 
cerca de 98% dos turistas  
estrangeiros que visitam o Al-
garve em Agosto sentem-se 

TURISMO

Dois terços dos portugueses 
não vão tirar férias na Páscoa

seguros na região, conclusão 
que parece afastar os receios 
devido à onda de criminalida-
de que afectou aquela região 
no Verão passado. O mesmo 
trabalho, feito pela Universi-
dade do Algarve, traça o per-
fil do turista algarvio: é inglês, 
homem ou mulher, com 41 
anos e casado.

Maioria dos que fazem férias 
optam por o fazer cá dentro

123RF
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A21

ERA procura 1500 colaboradores no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/123063-era-procura-1500-colaboradores-no-algarve

 

De 11 a 13 de Abril

 

 28 | 03 | 2012   12.08H

 

 Quatro lojas ERA da região do Algarve vão participar na feira de emprego da Universidade do Algarve,

que decorre de 11 a 13 de Abril no Campus da Penha.

 

 A imobiliária pretende, com esta presença, captar novos talentos para reforçar a sua rede com

comerciais e administrativos jovens, ambiciosos e proactivos. Recorde-se que a ERA Portugal pretende

contratar 1500 novos colaboradores em 2012 e 2013.

 

 Os candidatos não precisam de ter experiência no sector imobiliário, basta serem pessoas

determinadas e com gosto pelo trabalho em grupo e por objetivos.

 

 Os responsáveis pelas lojas de Vilamoura, Quarteira, Loulé e Almancil, acompanhados por Paulo

Maruco, Consultor da ERA Portugal, já tinham dado uma conferência no INUAF Instituto Superior DOM

Afonso III na qual falaram sobre a marca, mercado imobiliário, estratégias da ERA e oportunidades de

carreira na mediadora.
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A22

  Tiragem: 27259

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 24,23 x 31,72 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 40982333 28-03-2012
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  Tiragem: 27259

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 24,59 x 31,21 cm²

  Corte: 2 de 5ID: 40982333 28-03-2012
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  Tiragem: 27259

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 18

  Cores: Cor

  Área: 24,27 x 31,67 cm²

  Corte: 3 de 5ID: 40982333 28-03-2012
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  Tiragem: 27259

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 24,56 x 30,31 cm²

  Corte: 4 de 5ID: 40982333 28-03-2012
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  Tiragem: 27259

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 16,36 x 4,64 cm²

  Corte: 5 de 5ID: 40982333 28-03-2012
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A27

Algarve   Tiragem: 158883

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 10

  Cores: Cor

  Área: 5,00 x 11,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40983282 28-03-2012
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A28

Turismo: Estudo prova que insucesso do Allgarve se deveu a teimosia de Manuel
Pinho - hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126115

 

O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do

Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-

ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.

 

 Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve "nunca foi nem nunca se assumiu como o

programa de animação que o Algarve precisa" e em vez de programar centenas de espetáculos, devia

ter-se centrado "em apenas meia dúzia de "eventos-âncora" que pudessem ter lugar sobretudo na

estação baixa e média, de modo a atrair turistas", referiu.

 

 Elidérico Viegas criticou a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não "arrepiou

caminho a tempo" e a má estratégia seguida que se refletiu numa dispersão de eventos, aos quais

foram afetos elevados montantes que ficaram "bastante aquém das expectativas."

 

 Também o presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que

o programa falhou alguns dos seus objetivos e apontou como algumas das falhas do programa a

comunicação "mal feita", o excesso de gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o

início criou anticorpos na região.

 

 Para António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside, deveria ter sido feito

logo ao final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas "na altura não me deram

ouvidos", referiu.
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 O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter animação e que

"para além do Allgarve, o Algarve tem vida".

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Redacção DORS

 

 17:58 terça-feira, 27 março 2012
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A30

Turismo: Estudo prova que insucesso do Allgarve se deveu a teimosia de Manuel
Pinho - hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6180632798&z=1250249092

 

Instalar Flash Player primeira página   Economia   Notícia O líder da maior associação hoteleira do

Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do Allgarve prova que o insucesso daquele

programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-ministro Manuel Pinho. "O programa

Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa Elidérico Viegas,

presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA). Elidérico

Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve, divulgado esta

segunda feira. Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve "nunca foi nem nunca se

assumiu como o programa de animação que o Algarve precisa" e em vez de programar centenas de

espetáculos, devia ter-se centrado "em apenas meia dúzia de "eventos-âncora" que pudessem ter

lugar sobretudo na estação baixa e média, de modo a atrair turistas", referiu. Elidérico Viegas criticou

a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não "arrepiou caminho a tempo" e a má

estratégia seguida que se refletiu numa dispersão de eventos, aos quais foram afetos elevados

montantes que ficaram "bastante aquém das expectativas." Também o presidente do Turismo do

Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que o programa falhou alguns dos seus

objetivos e apontou como algumas das falhas do programa a comunicação "mal feita", o excesso de

gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o início criou anticorpos na região. Para

António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside, deveria ter sido feito logo ao

final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas "na altura não me deram ouvidos",

referiu. O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter animação e

que "para além do Allgarve, o Algarve tem vida". Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram

férias no Algarve em agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de

animação turística Allgarve, de acordo com um estudo sobre o impacto daquele programa. O estudo

agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional de Turismo

do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos quais eram

ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%). De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter

participado em qualquer evento no âmbito do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por

desconhecimento do programa, 20,4% porque o calendário de eventos não agradou e 51% por outro

motivo, não especificado.
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A32

Algarve: maioria dos estrangeiros sente-se em segurança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=c04a5ed0320644d5aa85fd487dc6f3b0

 

Tavira, 27 Mar (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Alojamento dos turistas inquiridos foi predominantemente o hotel, seguido da casa alugada e de outro

tipo de alojamento.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Cerca de 98% dos turistas estrangeiros que visitam o Algarve em agosto sentem-se seguros na

região, segundo um estudo da Universidade do Algarve (UALG) sobre o programa de eventos Allgarve,

que traça o perfil do visitante estrangeiro na região.
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A33

Desempregados escondem qualificações para encontrar emprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/dinheiro/desempregados-escondem-qualificacoes-encontrar-
emprego

 

Por Daniela Teles Fernandes, publicado em 28 Mar 2012 - 03:10 | Actualizado há 41 minutos 26

segundos

 

 Mercado de trabalho revela-se incapaz de absorver toda a oferta de licenciaturas e por vezes retirar

cursos dos currículos é a solução

 

 Acima de tudo querem trabalhar, independentemente dos diplomas que coleccionam no currículo e

dos graus académicos que conquistaram. Porém, convencer os empregadores não é fácil e muitas

vezes apagar um mestrado do CV ou até mesmo uma licenciatura acaba por ser a melhor solução para

conseguirem um emprego numa loja ou num call center.

 

 Cheila Marques, 25 anos, mestre em Comunicação e Marketing, enquadra-se neste exemplo. Apesar

de se encontrar actualmente a trabalhar na Suíça, antes de ter conseguido uma oportunidade na sua

área no estrangeiro no final de 2011 revelou ao que se viu confrontada com a necessidade de omitir o

mestrado para poder trabalhar em Portugal como promotora de um produto de telecomunicações.

 

 "Todos os currículos que enviava vinham com a resposta de que tinha habilitações a mais. As

hipóteses começaram a esgotar-se e foi então que decidi alargar o espectro e tirar o mestrado do CV."

A impossibilidade de encontrar trabalho na sua área de formação académica le- vou-a a procurar

respostas no estrangeiro. Actualmente trabalha no departamento de marketing de uma agência de

viagens na cidade de Romanshorn.

 

 Também Cristina Oliveira, 25 anos, formada em Tecnologias da Informação, se deparou com esta

realidade. Embora continue desempregada, duas semanas após retirar do seu currículo a licenciatura e

o curso de formação de formadores tem recebido muito mais telefonemas das equipas de

recrutamento e tem ido a muito mais entrevistas, algo que não acontecia quando enviava a versão

completa das suas habilitações.

 

 Apesar de não ter retirado do seu currículo a licenciatura em Psicologia obtida na Universidade do

Algarve e a pós--graduação em Gestão de Recursos Humanos que tirou já depois de ter conseguido
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um emprego numa perfumaria em Leiria, Sofia Baptista Alexandre, 24 anos, disse ao que os seus

superiores compreenderam a sua necessidade de trabalhar.

 

 O fenómeno da overeducation (excesso de habilitações) foi medido pelo economista António Santos

no âmbito da sua dissertação de mestrado em Economia Portuguesa e Integração Internacional. A

metodologia utilizada baseou-se na análise dos Inquéritos ao Emprego do INE para os anos de 1998,

2004 e 2009, o que permitiu comparar as qualificações exigidas para o exercício de uma determinada

profissão e as qualificações dos trabalhadores que exerciam essa mesma profissão.

 

 A partir de 2000 este fenómeno acentuou-se devido a reformas e programas introduzidas pela União

Europeia e pelo anterior governo. A nível europeu, a aposta numa economia baseada no conhecimento

e o processo de Bolonha foram algumas das medidas que contribuíram para o agravamento do

excesso de qualificações. A nível nacional destacam-se o programa Novas Oportunidades e o plano

tecnológico. O autor do estudo chegou à conclusão que os grupos de profissões em que o excesso de

qualificações dos trabalhadores é mais frequente é o dos "trabalhadores dos serviços pessoais,

protecção e segurança e vendedores" e o dos "trabalhadores qualificados da indústria, da construção e

artífices".

 

 O estudo permitiu apurar que naquele período o fenómeno atingiu mais as mulheres que os homens.

Na opinião do economista, esta diferença justifica-se pela massificação das mulheres no mercado de

trabalho e pelo facto de a presença feminina ser maioritária no ensino secundário e superior. O

relatório "A demografia no feminino", publicado pelo INE, dá conta de que entre 2000 e 2010 houve

mais mulheres inscritas e diplomadas no ensino superior. Por outro lado, a situação de Undereducation

(falta de qualificação) foi diminuindo ao longo do período analisado, embora seja mais visível entre os

homens do que entre as mulheres.

 

 António Santos pensa que a ocorrência de sobreeducação tenderá a crescer. "Do meu ponto de vista,

não tenho dúvidas que o fenómeno terá tendência a crescer, até a um ritmo mais acelerado do que

aconteceu nos anos que tive oportunidade de estudar", referiu o autor ao. Na sua óptica, este

aumento deve-se "ao arrefecimento da actividade económica, o que implica desde logo uma menor

produção e por conseguinte menos investimento em força de trabalho".

 

 Para o economista, a necessidade de omitir qualificações para arranjar um emprego traduz-se numa

"subvalorização das qualificações por parte dos trabalhadores", como "consequência da menor

necessidade de recrutamento das empresas e da incapacidade do mercado de trabalho de absorver

toda a oferta de qualificações disponível".
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A35

Faro: Secretário de Estado da Economia e do Desenvolvimento Regional participa em
seminário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126084

 

O secretário de Estado da Economia e do Desenvolvimento Regional, Almeida Henriques, vai estar

presente no seminário A situação económica financeira das empresas, que se realiza sexta-feira, 30,

no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em Faro.

 

 O governante preside à sessão de abertura do evento, marcada para as 15:00 horas e na qual

também estarão presentes os presidente da CCDR/Algarve e da Associação de Comércio e Serviços da

Região do Algarve (ACRAL), David Santos e João Rosado, respetivamente.

 

 Segue-se a palestra sobre A importância da informação e controlo na gestão nas empresas, com

António Vale, licenciado em Gestão de Empresa e MBA em Planeamento Estratégico.

 

 Depois, será feita a apresentação do livro Relato Financeiro - interpretação e análise, com o

presidente do NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, Vítor Neto, e Sant'Ana Fernandes,

professor da Universidade do Algarve.

 

 Algumas alterações legislativas emergentes da situação económica será o último tema em debate,

tendo como oradores os advogados Eduardo Serra Jorge e Fátima Cascais.

 

 O seminário, organizado pela ACRAL, termina com um debate.

 

 Redacção DORS

 

 13:58 terça-feira, 27 março 2012
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A36

Turismo: 98% dos estrangeiros que visitam o Algarve no verão sentem-se seguros na
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126104

 

Cerca de 98% dos turistas estrangeiros que visitam o Algarve em agosto sentem-se seguros na

região, segundo um estudo da Universidade do Algarve (UALG) sobre o programa de eventos Allgarve,

que traça o perfil do visitante estrangeiro na região.

 

 O trabalho encomendado pela Entidade Regional de Turismo do Algarve debruça-se sobretudo sobre o

impacto do programa criado em 2007, mas esboça também - embora de forma breve - o perfil do

turista estrangeiro, com base nos 437 inquéritos validados recolhidos em agosto de 2011 na zona de

partidas do aeroporto de Faro.

 

 De acordo com o perfil sócio-demográfico traçado, 54,2% tinham nacionalidade inglesa e 17,4%

irlandesa, seguindo-se as nacionalidades alemã e holandesa, havendo um equilíbrio de género

masculino/feminino e a idade média é de 41 anos.

 

 Quanto ao estado civil, cerca de 60% eram casados ou viviam em união de facto, 34% solteiros, 5%

divorciados e 1% viúvos, enquanto a nível da escolaridade, 36,6% tinha o ensino secundário, 32,5%

tinha bacharelato ou licenciatura, 11,9% mestrado ou doutoramento e 11,5% um grau de ensino

profissional.

 

 O turista inquirido foi acompanhado em 61% dos casos pela família, em 26% pelo companheiro/a e

em 10% pelos amigos, enquanto apenas 3% viajava sozinho.

 

 Quase metade (48,7%) dos inquiridos viajava com dois filhos, 28,9% com um filho e 15,2% com três

filhos.

 

 Um total de 89% dos turistas, inquiridos a 06, 20 e 28 de agosto no balcão de partidas do aeroporto

de Faro, já tinha estado antes na região, com um número médio de estadias próximo de nove.

 

 O alojamento dos turistas inquiridos foi predominantemente o hotel (23,7%), seguido da casa

alugada (22,4%) e de "outro" tipo de alojamento (18,3%), estando o parque de campismo no fundo
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das preferências, com apenas 0,8%.

 

 O valor médio gasto por cada turista foi de 1772,5 euros, excluindo o valor da viagem.

 

 Quando questionados sobre o que mais gostaram no Algarve, 172 dos 437 turistas inquiridos

respondeu a praia, 110 "outro", 99 a cozinha/gastronomia, 63 as paisagens, 62% os portugueses, 31

a vida noturna e nove a diversidade de eventos.

 

 Praticamente todos os inquiridos (98%) recomendaram o Algarve como destino de férias e 96%

manifestaram intenção de voltar à região.

 

 De acordo com o trabalho, produzido para o Turismo de Portugal, 86% dos turistas estrangeiros que

fizeram férias no Algarve em agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do

programa de animação turística Allgarve.

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciado às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA).

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.

 

 Redacção DORS

 

 14:14 terça-feira, 27 março 2012
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UAlg abre inscrições para as provas dos maiores de 23 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=8efa9015a4ef4632a954e820eca834ad

 

Tavira, 28 Mar (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Os interessados em ingressar na Universidade do Algarve através do concurso especial para maiores

de 23 anos podem inscrever-se nas respetivas provas até ao dia 27 de abril.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Apenas podem candidatar-se os alunos que tenham completado 23 anos até ao dia 31 de dezembro

de 2011 e que, simultaneamente, não sejam titulares de habilitação ao ensino superior.
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Insucesso do Allgarve deveu-se à teimosia do ex-ministro Manuel Pinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: Event Point Online

URL: http://www.eventpoint.com.pt/articles/insucesso-do-allgarve-deveu-se-a-teimosia-do-
ex-ministro-manuel-pinho

 

"O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse à agência Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA). O responsável prestou estas declarações no seguimento da divulgação de um estudo da

Universidade do Algarve, para a Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do

programa de animação Allgarve. O estudo mostra que grande parte dos turistas que visitaram a região

não tomaram conhecimento da existência do Allgarve.

 

 Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve "nunca foi nem nunca se assumiu como o

programa de animação de que o Algarve precisa", afirmando que o que devia ter sido feira era

concentrar esforço "em apenas meia dúzia de "eventos-âncora" que pudessem ter lugar sobretudo na

estação baixa e média, de modo a atrair turistas".

 

 Elidérico Viegas criticou a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não "arrepiou

caminho a tempo" e a má estratégia seguida de dispersão de eventos, aos quais foram afectos

montante elevados, e cujo balanço ficou aquém das expectativas.

 

 O presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, também em declarações à Lusa, que

o programa falhou alguns dos seus objectivos, apontando falhas ao nível da comunicação, excesso de

gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o início criou anticorpos na região. O

responsável diz ainda que este estudo, agora divulgado, deveria ter sido feito logo após o terceiro ano

do evento. O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter

animação e que "para além do Allgarve, o Algarve tem vida".
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98% sentem-se
em segurança
TURISMO. Cerca de 98%
dos turistas estrangeiros
que visitam o Algarve
em agosto sentem-se
seguros na região. A con-
clusão é de um estudo
da Universidade do
Algarve sobre a iniciati-
va Allgarve, que traça
o perfil do visitante
estrangeiro na região.
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ERA procura novos talentos no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: Sapo Online - Casa Sapo Online

URL: http://casa.sapo.pt/Noticias/ERA-procura-novos-talentos-no-Algarve/?ID=19540

 

28 Março 2012

 

 Quatro lojas ERA da região do Algarve vão participar na feira de emprego da Universidade do Algarve,

que decorre de 11 a 13 de abril no Campus da Penha.

 

 A imobiliária pretende, com esta presença, captar novos talentos para reforçar a sua rede com

comerciais e administrativos jovens, ambiciosos e proactivos. Recorde-se que a ERA Portugal pretende

contratar 1500 novos colaboradores em 2012 e 2013.

 

 Os candidatos não precisam de ter experiência no sector imobiliário, basta serem pessoas

determinadas e com gosto pelo trabalho em grupo e por objetivos.

 

 Os responsáveis pelas lojas de Vilamoura, Quarteira, Loulé e Almancil, acompanhados por Paulo

Maruco, Consultor da ERA Portugal, já tinham dado uma conferência no INUAF Instituto Superior DOM

Afonso III na qual falaram sobre a marca, mercado imobiliário, estratégias da ERA e oportunidades de

carreira na mediadora.

 

 Fonte: ERA Imobiliária
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Turismo: Estudo prova que insucesso do Allgarve se deveu a teimosia de Manuel
Pinho - hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/03/2012

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2012/03/27/turismo-estudo-prova-que-insucesso-do-
allgarve-se-deveu-a-teimosia-de-manuel-pinho---hoteleiros?service=print

 

Data de Publicação: Mar 27, 2012 2:28 PM

 

 Última actualização: Mar 27, 2012 7:01 PM

 

 Faro, 27 mar (Lusa) -- O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo

sobre o impacto do Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e

à teimosia do ex-ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.
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Estudos Culturais trazem
ex-ministros a Aveiro
Manuel Maria Carrilho, Isabel Pires de Lima e Augusto Santos
Silva são alguns dos oradores da Conferência em Estudos Culturais

Rui Cunha

� Os ex-ministros Manuel Ma-
ria Carrilho, Isabel Pires de Lima
e Augusto Santos Silva e o actual
presidente do Centro Cultural de
Belém, Vasco Graça Moura, são
alguns dos oradores da I Confe-
rência Internacional em Estudos
Culturais – Políticas Públicas da
Cultura, que se realiza a 12 e 13 de
Abril na Universidade de Aveiro
(UA).

O seminário é organizado no
âmbito do Programa Doutoral
em Estudos Culturais da UA e da
Universidade do Minho. João
Teixeira Lopes, ex-deputado do
Bloco de Esquerda, João Serra,
presidente da Fundação Cidade
de Guimarães, responsável pela
programação da Capital Euro-
peia da Cultura, Carlos Fortuna,
da Faculdade de Economia da
Universidade de Coimbra, Lewis
Goodal, do Instituto para a Inves-
tigação em Políticas Públicas, em
Londres, Inglaterra, e Albino
Rubim, secretário da cultura de
Salvador da Bahia, no Brasil, são
outros nomes confirmados.

Na conferência participarão
também Anne Ventura, Suzana

Menezes, Amália Fonseca, Jenny
Campos, Larissa Latif, Ana Kaup-
pila e Carlos Fragateiro (todos da
UA), Vítor Ferreira, Manuel Ga-
ma, Helena Sousa e Jean Martin
Rabot (Universidade do Minho),
Jenny Gil e São Pedro Lopes (Insti-
tuto Politécnico de Leiria), Noémia
Simões (Instituto Politécnico de
Lisboa), Luís Mourão (Instituto
Politécnico de Viana do Castelo),
Elisa Babo (Quaternaire Portugal e
Fundação do Museu do Douro),
Cristina Tenreiro (Câmara de
Santa Maria da Feira), Jorge Lou-
raço Figueira (Instituto Politécnico
do Porto), Joaquim Nogueira (Fun-
dação da Ciência e Tecnologia e
Universidade do Algarve), Ana

A conferência, aberta ao públi-
co, “inaugura uma série de even-
tos científicos anuais em torno de
aspectos relevantes na área da
cultura”, explica Maria Manuel
Baptista, docente da UA e presi-
dente da comissão organizadora.

“Único no país dedicado espe-
cificamente a esta área do conhe-
cimento”, o Programa Doutoral
em Estudos Culturais é realizado
desde 2010 em conjunto, pelas
universidades de Aveiro e do
Minho. A parte curricular do
curso realiza-se em regime de
rotatividade entre as duas uni-
versidades. No próximo ano
funcionará em Aveiro.l

Nascimento Piedade (Universida-
de Aberta) e Elis Moreira e Elzira
Oliveira Moreira (Universidade
Federal Fluminense, Brasil).

MANUEL MARIA CARRILHO é um dos convidados da conferência

D
.R

.
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Estudo conclui que insucesso do Allgarve se deveu a «teimosia» de Manuel Pinho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Dinheiro Digital.pt

URL: http://dinheirodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=177864

 

O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do

Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-

ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.

 

 Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve "nunca foi nem nunca se assumiu como o

programa de animação que o Algarve precisa" e em vez de programar centenas de espetáculos, devia

ter-se centrado "em apenas meia dúzia de "eventos-âncora" que pudessem ter lugar sobretudo na

estação baixa e média, de modo a atrair turistas", referiu.

 

 Elidérico Viegas criticou a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não "arrepiou

caminho a tempo" e a má estratégia seguida que se refletiu numa dispersão de eventos, aos quais

foram afetos elevados montantes que ficaram "bastante aquém das expectativas."

 

 Também o presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que

o programa falhou alguns dos seus objetivos e apontou como algumas das falhas do programa a

comunicação "mal feita", o excesso de gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o

início criou anticorpos na região.

 

 Para António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside, deveria ter sido feito

logo ao final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas "na altura não me deram

ouvidos", referiu.
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 O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter animação e que

"para além do Allgarve, o Algarve tem vida".

 

 erca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Diário Digital com Lusa
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No dia 30 em Ponta Delgada: Debate sobre o futuro da televisão açoriana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Correio dos Açores.net

URL: http://www.correiodosacores.net/index.php?mode=noticia&id=38010

 

27 Março 2012[Regional]

 

 O Fórum Açoriano leva a efeito a conferência "O futuro da televisão nos Açores", no dia 30 de Março,

sexta-feira, pelas 21 horas, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada, que conta com

a presença do Prof. Doutor Francisco Campos Freire, da Universidade de Santiago de Compostela, e do

Dr. José Carlos Abrantes, Provedor do espectador da RTP, sendo moderado por Rui Goulart, jornalista

da RTP Açores. Pretende-se com esta iniciativa reflectir e propiciar a análise das questões ligadas à

difusão televisiva nos Açores a partir das reflexões de duas personalidades ligadas aos meios de

comunicação social.

 

 O Prof. Francisco Campos Freire, originário da Galiza, é doutor em História Contemporânea pela

Universidade de Santiago de Compostela, onde ensina, sendo professor de Gestão da Empresa

Informativa e de Audiovisual. Foi Director-geral da Companhia de Rádio e Televisão da Galiza, entre

1994 e 2005 e presidente da Federação de Organizações de Rádio e Televisão Autonómica (FORTA). É

investigador nas áreas da gestão de meios e sistemas de comunicação; políticas europeias de

comunicação e de regulação do audiovisual; organização e gestão de empresas informativas e de

audiovisual; análise e auditoria de qualidade em organizações de comunicação, entre outras. É autor

de várias publicações sobre os temas da sua investigação.

 

 O Dr. José Carlos Abrantes é actualmente o Provedor do espectador da RTP. Licenciado em Direito

pela Universidade de Lisboa, é Mestre em Ciências da Educação. Dirigiu a colecção "A Construção do

Olhar", das Edições 70, tendo sido Provedor dos Leitores do Diário de Notícias, entre 2004 e 2007. Foi

professor auxiliar convidado de Teoria e História da Imagem e de Técnicas de Comunicação

Audiovisual na Licenciatura em Jornalismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (de

1994/95 a 2000/2001), e foi professor na Universidade Aberta, na Universidade do Algarve, na Escola

Superior de Comunicação Social de Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa, na Escola de

Educadores de Infância Maria Ulrich. É autor de várias publicações sobre jornalismo e comunicação.
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O Fórum Açoriano leva a efeito a con-
ferência “O futuro da televisão nos Aço-
res”, no dia 30 de Março, sexta-feira, pelas 
21 horas, na Biblioteca Pública e Arquivo 
Regional de Ponta Delgada, que conta com 
a presença do Prof. Doutor Francisco Cam-
pos Freire, da Universidade de Santiago de 
Compostela, e do Dr. José Carlos Abrantes, 
Provedor do espectador da RTP, sendo mo-
derado por Rui Goulart, jornalista da RTP 
Açores. Pretende-se com esta iniciativa 
refl ectir e propiciar a análise das questões 
ligadas à difusão televisiva nos Açores a 
partir das refl exões de duas personalidades 
ligadas aos meios de comunicação social.

O Prof. Francisco Campos Freire, ori-
ginário da Galiza, é doutor em História 
Contemporânea pela Universidade de San-
tiago de Compostela, onde ensina, sendo 
professor de Gestão da Empresa Informa-
tiva e de Audiovisual. Foi Director-geral 
da Companhia de Rádio e Televisão da 
Galiza, entre 1994 e 2005 e presidente 
da Federação de Organizações de Rádio 
e Televisão Autonómica (FORTA).  É in-
vestigador nas áreas da gestão de meios 
e sistemas de comunicação; políticas 

europeias de comunicação e de regulação 
do audiovisual; organização e gestão de 
empresas informativas e de audiovisual; 
análise e auditoria de qualidade em orga-
nizações de comunicação, entre outras. É 
autor de várias publicações sobre os temas 
da sua investigação.

O Dr. José Carlos Abrantes é actual-
mente o Provedor do espectador da RTP. 
Licenciado em Direito pela Universidade 
de Lisboa, é Mestre em Ciências da Edu-
cação. Dirigiu a colecção “A Construção 
do Olhar”, das Edições 70, tendo sido Pro-
vedor dos Leitores do Diário de Notícias, 
entre 2004 e 2007. Foi professor auxiliar 
convidado de Teoria e História da Imagem 
e de Técnicas de Comunicação Audiovisual 
na Licenciatura em Jornalismo da Faculda-
de de Letras da Universidade de Coimbra 
(de 1994/95 a 2000/2001), e foi professor 
na Universidade Aberta, na Universidade 
do Algarve, na Escola Superior de Comu-
nicação Social de Lisboa, na Escola Supe-
rior de Educação de Lisboa, na Escola de 
Educadores de Infância Maria Ulrich. É 
autor de várias publicações sobre jornalis-
mo e comunicação.

Debate sobre o futuro
da televisão açoriana

No dia 30 em Ponta Delgada
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MARCA

Maioria dos turistas desconhecia o “Allgarve”
diz estudo da Universidade do Algarve
Cerca de 86% do turistas não teve conhecimento da existência do
programa “Allgarve”, conclui um estudo de avaliação da Universidade
do Algarve citado pela revista Publituris. Na edição do ano passado
do programa, 83% dos turistas disse não ter participado em qualquer
evento, alegando o desconhecimento do programa. A música pop/world
(41,7%) e a animação de rua (16,7%) foram as áreas temáticas com
maior participação por parte dos turistas, revela ainda a mesma fonte.

No ano passado, a marca “Allgarve”
custou cerca de 4,6 milhões de euros.
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Algarve: maioria dos estrangeiros sente-se em segurança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Empresa Directo.com

URL: http://www.empresadirecto.com/incs/verinfo.php?duq=AF&qual=141756

 

Notícia agenciafinanceira.com

 

 (27/03/12)-(Agência Financeira) Cerca de 98% dos turistas estrangeiros que visitam o Algarve em

agosto sentem-se seguros na região, segundo um estudo da Universidade do Algarve (UALG) sobre o

programa de eventos Allgarve, que traça o perfil do visitante estrangeiro na região.

 

 O trabalho encomendado pela Entidade Regional de Turismo do Algarve debruça-se sobretudo sobre o

impacto do programa criado em 2007, mas esboça também ¿ embora de forma breve - o perfil do

turista estrangeiro, com base nos 437 inquéritos validados recolhidos em agosto de 2011 na zona de

partidas do aeroporto de Faro.

 

 De acordo com o perfil sócio-demográfico traçado, 54,2% tinham nacionalidade inglesa e 17,4%

irlandesa, seguindo-se as nacionalidades alemã e holandesa, havendo um equilíbrio de género

masculino/feminino e a idade média é de 41 anos.

 

 Quanto ao estado civil, cerca de 60% eram casados ou viviam em união de facto, 34% solteiros, 5%

divorciados e 1% viúvos, enquanto a nível da escolaridade, 36,6% tinha o ensino secundário, 32,5%

tinha bacharelato ou licenciatura, 11,9% mestrado ou doutoramento e 11,5% um grau de ensino

profissional.

 

 O turista inquirido foi acompanhado em 61% dos casos pela família, em 26% pelo companheiro/a e

em 10% pelos amigos, enquanto apenas 3% viajava sozinho.

 

 Quase metade (48,7%) dos inquiridos viajava com dois filhos, 28,9% com um filho e 15,2% com três

filhos.

 

 Um total de 89% dos turistas, inquiridos a 06, 20 e 28 de agosto no balcão de partidas do aeroporto

de Faro, já tinha estado antes na região, com um número médio de estadias próximo de nove.

 

 O alojamento dos turistas inquiridos foi predominantemente o hotel (23,7%), seguido da casa
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alugada (22,4%) e de ¿outro¿ tipo de alojamento (18,3%), estando o parque de campismo no fundo

das preferências, com apenas 0,8%.

 

 O valor médio gasto por cada turista foi de 1772,5 euros, excluindo o valor da viagem.

 

 Quando questionados sobre o que mais gostaram no Algarve, 172 dos 437 turistas inquiridos

respondeu a praia, 110 ¿outro¿, 99 a cozinha/gastronomia, 63 as paisagens, 62% os portugueses, 31

a vida noturna e nove a diversidade de eventos.

 

 Praticamente todos os inquiridos (98%) recomendaram o Algarve como destino de férias e 96%

manifestaram intenção de voltar à região.

 

 De acordo com o trabalho, produzido para o Turismo de Portugal, 86% dos turistas estrangeiros que

fizeram férias no Algarve em agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do

programa de animação turística Allgarve.

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciado às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA).

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.

 

 Redacção
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. O programa de animação Allgarve, que o Governo suspendeu, passou ao lado de cerca de 86 por

cento dos turistas estrangeiros. A conclusão é de um estudo elaborado pela Universidade do Algarve

para o Turismo do Algarve, onde foram inquiridos 437 turistas que se preparavam para regressar de

férias no aeroporto de Faro. Mais de metade eram ingleses.
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27 de Março de 2012, 16:17

 

 Turismo

 

 O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do

Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-

ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.
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Artigo | Ter, 27/03/2012 - 15:34

 

 O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do

Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-

ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.

 

 Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve "nunca foi nem nunca se assumiu como o

programa de animação que o Algarve precisa" e em vez de programar centenas de espetáculos, devia

ter-se centrado "em apenas meia dúzia de "eventos-âncora" que pudessem ter lugar sobretudo na

estação baixa e média, de modo a atrair turistas", referiu.

 

 Elidérico Viegas criticou a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não "arrepiou

caminho a tempo" e a má estratégia seguida que se refletiu numa dispersão de eventos, aos quais

foram afetos elevados montantes que ficaram "bastante aquém das expectativas."

 

 Também o presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que

o programa falhou alguns dos seus objetivos e apontou como algumas das falhas do programa a

comunicação "mal feita", o excesso de gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o

início criou anticorpos na região.

 

 Para António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside, deveria ter sido feito

logo ao final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas "na altura não me deram
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ouvidos", referiu.

 

 O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter animação e que

"para além do Allgarve, o Algarve tem vida".

 

 erca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.
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17:42Segunda feira, 26 de março de 2012

 

 Faro, 26 mar (Lusa) -- Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em

agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística

Allgarve, de acordo com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.
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Cerca de 98% dos turistas estrangeiros que visitam o Algarve em agosto sentem-se seguros na

região, segundo um estudo da Universidade do Algarve (UALG) sobre o programa de eventos Allgarve,

que traça o perfil do visitante estrangeiro na região. O trabalho encomendado pela Entidade Regional

de Turismo do Algarve debruça-se sobretudo sobre o impacto do programa criado em 2007, mas

esboça também ¿ embora de forma breve - o perfil do turista estrangeiro, com base nos 437

inquéritos validados recolhidos em agosto de 2011 na zona de partidas do aeroporto de Faro. De

acordo com o perfil sócio-demográfico traçado, 54,2% tinham nacionalidade inglesa e 17,4%

irlandesa, seguindo-se as nacionalidades alemã e holandesa, havendo um equilíbrio de género

masculino/feminino e a idade média é de 41 anos. Quanto ao estado civil, cerca de 60% eram casados

ou viviam em união de facto, 34% solteiros, 5% divorciados e 1% viúvos, enquanto a nível da

escolaridade, 36,6% tinha o ensino secundário, 32,5% tinha bacharelato ou licenciatura, 11,9%

mestrado ou doutoramento e 11,5% um grau de ensino profissional. O turista inquirido foi

acompanhado em 61% dos casos pela família, em 26% pelo companheiro/a e em 10% pelos amigos,

enquanto apenas 3% viajava sozinho. Quase metade (48,7%) dos inquiridos viajava com dois filhos,

28,9% com um filho e 15,2% com três filhos. Um total de 89% dos turistas, inquiridos a 06, 20 e 28

de agosto no balcão de partidas do aeroporto de Faro, já tinha estado antes na região, com um

número médio de estadias próximo de nove. O alojamento dos turistas inquiridos foi

predominantemente o hotel (23,7%), seguido da casa alugada (22,4%) e de ¿outro¿ tipo de

alojamento (18,3%), estando o parque de campismo no fundo das preferências, com apenas 0,8%. O

valor médio gasto por cada turista foi de 1772,5 euros, excluindo o valor da viagem. Quando

questionados sobre o que mais gostaram no Algarve, 172 dos 437 turistas inquiridos respondeu a

praia, 110 ¿outro¿, 99 a cozinha/gastronomia, 63 as paisagens, 62% os portugueses, 31 a vida

noturna e nove a diversidade de eventos. Praticamente todos os inquiridos (98%) recomendaram o

Algarve como destino de férias e 96% manifestaram intenção de voltar à região. De acordo com o

trabalho, produzido para o Turismo de Portugal, 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no

Algarve em agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação

turística Allgarve. De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer

evento no âmbito do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa,

20,4% porque o calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado. O

estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da
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existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors. O fim dos

apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na quinta-feira

anunciado às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do

Algarve (ERTA). Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do

programa Allgarve foi de 1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba

estão excluídos o Rali de Portugal e o Portugal Masters. A restante verba foi disponibilizada pela

Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros), municípios (405 mil) e entidades privadas (143

mil). Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente

mais baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.

 

 

Página 59



A60

Turismo: Estudo prova que insucesso do Allgarve se deveu a teimosia de Manuel
Pinho - hoteleiros | iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/keywordlinealgarvekeywordline/turismo-estudo-prova-insucesso-
allgarve-se-deveu-teimosia-manuel-pinho

 

Faro, 27 mar (Lusa) -- O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo

sobre o impacto do Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e

à teimosia do ex-ministro Manuel Pinho.

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.
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16:17

 

 Terça feira, 27 de março de 2012

 

 Faro, 27 mar (Lusa) -- O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo

sobre o impacto do Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e

à teimosia do ex-ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.
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Por Agência Lusa, publicado em 27 Mar 2012 - 20:23 | Actualizado há 3 minutos 21 segundos

 

 O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do

Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-

ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.

 

 Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve "nunca foi nem nunca se assumiu como o

programa de animação que o Algarve precisa" e em vez de programar centenas de espetáculos, devia

ter-se centrado "em apenas meia dúzia de "eventos-âncora" que pudessem ter lugar sobretudo na

estação baixa e média, de modo a atrair turistas", referiu.

 

 Elidérico Viegas criticou a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não "arrepiou

caminho a tempo" e a má estratégia seguida que se refletiu numa dispersão de eventos, aos quais

foram afetos elevados montantes que ficaram "bastante aquém das expectativas."

 

 Também o presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que

o programa falhou alguns dos seus objetivos e apontou como algumas das falhas do programa a

comunicação "mal feita", o excesso de gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o

início criou anticorpos na região.

 

 Para António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside, deveria ter sido feito

logo ao final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas "na altura não me deram
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ouvidos", referiu.

 

 O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter animação e que

"para além do Allgarve, o Algarve tem vida".

 

 erca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.
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O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do

Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-

ministro Manuel Pinho. "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória",

disse hoje à Lusa Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos

do Algarve (AHETA). Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do

Algarve, para a Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de

animação Allgarve, divulgado esta segunda feira. Segundo o presidente da AHETA, o programa

Allgarve "nunca foi nem nunca se assumiu como o programa de animação que o Algarve precisa" e em

vez de programar centenas de espetáculos, devia ter-se centrado "em apenas meia dúzia de "eventos-

âncora" que pudessem ter lugar sobretudo na estação baixa e média, de modo a atrair turistas",

referiu. Elidérico Viegas criticou a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não

"arrepiou caminho a tempo" e a má estratégia seguida que se refletiu numa dispersão de eventos, aos

quais foram afetos elevados montantes que ficaram "bastante aquém das expectativas." Também o

presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que o programa

falhou alguns dos seus objetivos e apontou como algumas das falhas do programa a comunicação

"mal feita", o excesso de gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o início criou

anticorpos na região. Para António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside,

deveria ter sido feito logo ao final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas "na

altura não me deram ouvidos", referiu. O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve

vai continuar a ter animação e que "para além do Allgarve, o Algarve tem vida". erca de 86% dos

turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011 abandonaram a região sem

saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo com um estudo sobre o

impacto daquele programa. O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG)

para a Entidade Regional de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do

aeroporto de Faro, a maioria dos quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%). De todos os

turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito do Allgarve

2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o calendário de

eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado. Diário Digital com Lusa
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O secretário de Estado da Economia e do Desenvolvimento Regional, Almeida Henriques, vai estar

presente no seminário A situação económica financeira das empresas, que se realiza sexta-feira, 30,

no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em Faro. O

governante preside à sessão de abertura do evento, marcada para as 15:00 horas e na qual também

estarão presentes os presidente da CCDR/Algarve e da Associação de Comércio e Serviços da Região

do Algarve (ACRAL), David Santos e João Rosado, respetivamente. Segue-se a palestra sobre A

importância da informação e controlo na gestão nas empresas, com António Vale, licenciado em

Gestão de Empresa e MBA em Planeamento Estratégico. Depois, será feita a apresentação do livro

Relato Financeiro - interpretação e análise, com o presidente do NERA - Associação Empresarial da

Região do Algarve, Vítor Neto, e Sant'Ana Fernandes, professor da Universidade do Algarve. Algumas

alterações legislativas emergentes da situação económica será o último tema em debate, tendo como

oradores os advogados Eduardo Serra Jorge e Fátima Cascais. O seminário, organizado pela ACRAL,

termina com um debate.
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Cerca de 98% dos turistas estrangeiros que visitam o Algarve em agosto sentem-se seguros na

região, segundo um estudo da Universidade do Algarve (UALG) sobre o programa de eventos Allgarve,

que traça o perfil do visitante estrangeiro na região. O trabalho encomendado pela Entidade Regional

de Turismo do Algarve debruça-se sobretudo sobre o impacto do programa criado em 2007, mas

esboça também - embora de forma breve - o perfil do turista estrangeiro, com base nos 437

inquéritos validados recolhidos em agosto de 2011 na zona de partidas do aeroporto de Faro. De

acordo com o perfil sócio-demográfico traçado, 54,2% tinham nacionalidade inglesa e 17,4%

irlandesa, seguindo-se as nacionalidades alemã e holandesa, havendo um equilíbrio de género

masculino/feminino e a idade média é de 41 anos. Quanto ao estado civil, cerca de 60% eram casados

ou viviam em união de facto, 34% solteiros, 5% divorciados e 1% viúvos, enquanto a nível da

escolaridade, 36,6% tinha o ensino secundário, 32,5% tinha bacharelato ou licenciatura, 11,9%

mestrado ou doutoramento e 11,5% um grau de ensino profissional. O turista inquirido foi

acompanhado em 61% dos casos pela família, em 26% pelo companheiro/a e em 10% pelos amigos,

enquanto apenas 3% viajava sozinho. Quase metade (48,7%) dos inquiridos viajava com dois filhos,

28,9% com um filho e 15,2% com três filhos. Um total de 89% dos turistas, inquiridos a 06, 20 e 28

de agosto no balcão de partidas do aeroporto de Faro, já tinha estado antes na região, com um

número médio de estadias próximo de nove. O alojamento dos turistas inquiridos foi

predominantemente o hotel (23,7%), seguido da casa alugada (22,4%) e de "outro" tipo de

alojamento (18,3%), estando o parque de campismo no fundo das preferências, com apenas 0,8%. O

valor médio gasto por cada turista foi de 1772,5 euros, excluindo o valor da viagem. Quando

questionados sobre o que mais gostaram no Algarve, 172 dos 437 turistas inquiridos respondeu a

praia, 110 "outro", 99 a cozinha/gastronomia, 63 as paisagens, 62% os portugueses, 31 a vida

noturna e nove a diversidade de eventos. Praticamente todos os inquiridos (98%) recomendaram o

Algarve como destino de férias e 96% manifestaram intenção de voltar à região. De acordo com o

trabalho, produzido para o Turismo de Portugal, 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no

Algarve em agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação

turística Allgarve. De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer

evento no âmbito do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa,

20,4% porque o calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado. O
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estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors. O fim dos

apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na quinta-feira

anunciado às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do

Algarve (ERTA). Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do

programa Allgarve foi de 1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba

estão excluídos o Rali de Portugal e o Portugal Masters. A restante verba foi disponibilizada pela

Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros), municípios (405 mil) e entidades privadas (143

mil). Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente

mais baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.
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A69

Turismo: Estudo prova que insucesso do Allgarve se deveu a teimosia de Manuel
Pinho - hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/14772/

 

27-03-2012 16:17 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Faro, 27 mar (Lusa) -- O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo

sobre o impacto do Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e

à teimosia do ex-ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.

 

 Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve "nunca foi nem nunca se assumiu como o

programa de animação que o Algarve precisa" e em vez de programar centenas de espetáculos, devia

ter-se centrado "em apenas meia dúzia de "eventos-âncora" que pudessem ter lugar sobretudo na

estação baixa e média, de modo a atrair turistas", referiu.

 

 Elidérico Viegas criticou a "teimosia" do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não "arrepiou

caminho a tempo" e a má estratégia seguida que se refletiu numa dispersão de eventos, aos quais

foram afetos elevados montantes que ficaram "bastante aquém das expectativas."

 

 Também o presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que

o programa falhou alguns dos seus objetivos e apontou como algumas das falhas do programa a

comunicação "mal feita", o excesso de gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o

início criou anticorpos na região.
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 Para António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside, deveria ter sido feito

logo ao final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas "na altura não me deram

ouvidos", referiu.

 

 O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter animação e que

"para além do Allgarve, o Algarve tem vida".

 

 erca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 RYP

 

 Lusa/fim
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A71

  
Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:07:42

 	Hora de emissão: 13:47:00 
ID: 40996271

 
27/03/2012

Sin-Cera , Grupo de Teatro da

Universidade do Algarve

 

O Sin-Cera , Grupo de Teatro da Universidade do Algarve continua à procura de uma sede, ao mesmo

tempo que preparam uma nova peça a estrear em maio. Conversa com Nuno Jorge e com Rita

Mendes, da direção do grupo.
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A72

«Allgarve» - Turistas estrangeiros desconhecem programa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Café Portugal.net

URL: http://www.cafeportugal.net/pages/estudos_artigo.aspx?id=4657

 

Em 2011, 86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa Allgarve.

 

 Café Portugal | terça-feira, 27 de Março de 2012

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em Agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2%) e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos,

cartazes ee 26,6% em jornais e revistas.

 

 O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da Faculdade de Economia da UALG traça o

perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve como um homem inglês,

casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento durante 12 dias, local onde

tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e. Gasta 2200 euros na estadia,

viagens excluídas.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 Um total de 78% dos residentes reconhece não ter estado presente em nenhum evento do Allgarve

2011 e dos 22% restantes boa parte estiveram na Feira Medieval de Silves e no espectáculo de
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animação de rua Sarrua, em Olhão.

 

 Dos não residentes na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78% revelou não ter

participado em eventos anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática eleita,

com 14% de participações.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários directos

do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa.

 

 Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a 2010 e outras

edições, 46,7% dizem que não melhorou nada, 13,3% que melhorou pouco e 20% razoavelmente.

 

 Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64% não participaram em qualquer edição do Allgarve.

Desses, 42% argumentaram que não era oportuno participar e 32% consideram que o programa não

serve os interesses do Algarve.

 

 Criado em 2007 como programa de eventos de promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá

ter uma edição 2012, sendo substituído por um programa financeiramente menos ambicioso,

designado Algarve Com Vida, já proposto pelo Turismo do Algarve às 16 autarquias da região.

 

 Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai financiar este ano qualquer actividade

cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos promovidos em 2011, no quadro do

Allgarve 2011.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal já foi

anunciada às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do

Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o orçamento para 2012, no valor de 4,17 milhões de

euros, menos 30% do que em 2011.

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.
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A75

Associação Americana financia a construção de um túnel aerodinâmico na
Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=educacao&scat=investigacao&id=13843

 

- 27.03.12

 

 A American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineering (ASHRAE), sedeada nos

EUA, e com delegações em grande parte dos países do mundo, atribuiu um financiamento à

Universidade do Algarve para projetar e construir um túnel aerodinâmico com recirculação do ar, que

vai possibilitar melhores condições para a investigação, na área de aerodinâmica industrial e no

desenvolvimento e calibração de sensores de medição da velocidade do ar, e aumentar a qualidade do

ensino nestas áreas. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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A76

Voluntários ajudaram a limpar Fuseta Ria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Ambiente&id=13849

 

- 27.03.12

 

 No último fim de semana, um grupo de voluntários, sobretudo alunos da Universidade do Algarve,

limpou o areal da praia Fuseta Ria. A iniciativa foi do Núcleo de Estudantes de Oceanografia e contou

com o apoio logístico da Divisão de Ambiente e Recursos Naturais do Município e da AmbiOlhão.

 

 A atividade pode considerar-se um sucesso. Mais de uma dezena de sacos de lixo, correspondendo a

cerca de 30 quilos, foi o resultado de uma manhã de trabalho, em que até o bom tempo e o local

aprazível ajudaram ao trabalho. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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A77

Estudo prova que insucesso do Allgarve se deveu a teimosia de Manuel Pinho -
hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23651&visual=8&id=0&print_article
=1

 

27-03-12

 

 O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto

 

 do Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do

ex-ministro Manuel Pinho.

 

 "O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória", disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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A78

UAlg abre inscrições para as provas dos maiores de 23 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23645&visual=8&id=0&print_article
=1

 

27-03-12

 

 Os interessados em ingressar na Universidade do Algarve através do concurso especial para maiores

de 23 anos podem inscrever-se nas respetivas provas até ao dia 27 de abril.

 

 Apenas podem candidatar-se os alunos que tenham completado 23 anos até dia 31 de dezembro de

2011 e que, simultaneamente, não sejam titulares de habilitação ao ensino superior.

 

 As inscrições podem ser feitas online (www.ualg.pt), por correio eletrónico (maioresde23@ualg.pt),

ou presencialmente nos Serviços Académicos da Universidade do Algarve.

 

 A prova, que inclui uma componente específica e uma componente de Língua Portuguesa, realiza-se

no dia 2 de junho, sendo as pautas de classificação final afixadas no dia 18 desse mês.

 

 A seleção integra, ainda, a avaliação do currículo escolar e profissional do candidato e uma entrevista.

 

 A Universidade do Algarve oferece aos maiores de 23 anos mais de meia centena de cursos nas suas

seis áreas de ensino: Artes, Literatura e História; Ciências Básicas e da Engenharia; Ciências da Vida,

da Terra, do Mar e do Ambiente; Ciências Sociais, da Educação e da Formação; Ciências e Tecnologias

da Saúde; Economia, Gestão e Turismo.

 

 Questionado sobre a importância do Concurso Maiores de 23 para a Universidade do Algarve e para a

região, João Guerreiro, reitor da UAlg, explica que "adotando a possibilidade de atrair estudantes com

mais de 23 anos, os designados novos públicos, a Universidade está a abrir as suas portas a cidadãos

que, no seu tempo, não tiveram possibilidade de ingressar no ensino superior.

 

 Após vidas profissionais, nalguns casos intensas e bem preenchidas, a Universidade está disponível

para, sob certas condições, creditar essa experiência vivida e abrir a porta a estes cidadãos, admitindo

que o conhecimento tácito adquirido é um elemento determinante na formação individual desses

cidadãos".
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A80

Turismo: 98% dos estrangeiros que visitam o Algarve no verão sentem-se seguros na
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23646&visual=8&id=0&print_article
=1

 

27-03-12

 

 Cerca de 98% dos turistas estrangeiros que visitam o Algarve em agosto sentem-se seguros na

região, segundo um estudo da Universidade do Algarve (UALG) sobre o programa de eventos Allgarve,

que traça o perfil do visitante estrangeiro na região.

 

 O trabalho encomendado pela Entidade Regional de Turismo do Algarve debruça-se sobretudo sobre o

impacto do programa criado em 2007, mas esboça também - embora de forma breve - o perfil do

turista estrangeiro, com base nos 437 inquéritos validados recolhidos em agosto de 2011 na zona de

partidas do aeroporto de Faro.

 

 De acordo com o perfil sócio-demográfico traçado, 54,2% tinham nacionalidade inglesa e 17,4%

irlandesa, seguindo-se as nacionalidades alemã e holandesa, havendo um equilíbrio de género

masculino/feminino e a idade média é de 41 anos.

 

 Quanto ao estado civil, cerca de 60% eram casados ou viviam em união de facto, 34% solteiros, 5%

divorciados e 1% viúvos, enquanto a nível da escolaridade, 36,6% tinha o ensino secundário, 32,5%

tinha bacharelato ou licenciatura, 11,9% mestrado ou doutoramento e 11,5% um grau de ensino

profissional.

 

 O turista inquirido foi acompanhado em 61% dos casos pela família, em 26% pelo companheiro/a e

em 10% pelos amigos, enquanto apenas 3% viajava sozinho.

 

 Quase metade (48,7%) dos inquiridos viajava com dois filhos, 28,9% com um filho e 15,2% com três

filhos.

 

 Um total de 89% dos turistas, inquiridos a 06, 20 e 28 de agosto no balcão de partidas do aeroporto

de Faro, já tinha estado antes na região, com um número médio de estadias próximo de nove.
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 O alojamento dos turistas inquiridos foi predominantemente o hotel (23,7%), seguido da casa

alugada (22,4%) e de "outro" tipo de alojamento (18,3%), estando o parque de campismo no fundo

das preferências, com apenas 0,8%.

 

 O valor médio gasto por cada turista foi de 1772,5 euros, excluindo o valor da viagem.

 

 Quando questionados sobre o que mais gostaram no Algarve, 172 dos 437 turistas inquiridos

respondeu a praia, 110 "outro", 99 a cozinha/gastronomia, 63 as paisagens, 62% os portugueses, 31

a vida noturna e nove a diversidade de eventos.

 

 Praticamente todos os inquiridos (98%) recomendaram o Algarve como destino de férias e 96%

manifestaram intenção de voltar à região.

 

 De acordo com o trabalho, produzido para o Turismo de Portugal, 86% dos turistas estrangeiros que

fizeram férias no Algarve em agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do

programa de animação turística Allgarve.

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciado às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA).

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.

 

 Algarve Primeiro:Lusa
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A83

86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa
Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23642&visual=8&id=0&print_article
=1

 

26-03-12

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos,

cartazes e outdoors e 26,6% em jornais e revistas.

 

 O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da Faculdade de Economia da UALG traça o

perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve como um homem inglês,

casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento durante 12 dias, local onde

tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e outdoors. Gasta 2200 euros na

estadia, viagens excluídas.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 Um total de 78% dos residentes reconhece não ter estado presente em nenhum evento do Allgarve

2011 e dos 22% restantes boa parte estiveram na Feira Medieval de Silves e no espetáculo de

animação de rua "Sarrua", em Olhão.
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 Dos não residentes na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78% revelou não ter

participado em eventos anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática eleita,

com 14% de participações.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários diretos

do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa.

 

 Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a 2010 e outras

edições, 46,7% dizem que não melhorou nada, 13,3% que melhorou pouco e 20% razoavelmente.

 

 Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64% não participaram em qualquer edição do Allgarve.

Desses, 42% argumentaram que "não era oportuno" participar e 32% consideram que o programa

"não serve os interesses do Algarve".

 

 Criado em 2007 como programa de eventos de promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá

ter uma edição 2012, sendo substituído por um programa financeiramente menos ambicioso,

designado "Algarve Com Vida", já proposto pelo Turismo do Algarve às 16 autarquias da região.

 

 Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai financiar este ano qualquer atividade

cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos promovidos em 2011, no quadro do

Allgarve 2011.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciada às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o orçamento para 2012, no valor de 4,17

milhões de euros, menos 30% do que em 2011.

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Turismo: 86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o
programa Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2012/03/26/turismo-86-dos-estrangeiros-abandonaram-
o-algarve-sem-saber-que-existia-o-programa-allgarve?service=print

 

Data de Publicação: Mar 26, 2012 5:10 PM

 

 Última actualização: Mar 27, 2012 3:01 AM

 

 Faro, 26 mar (Lusa) -- Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em

agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística

Allgarve, de acordo com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.
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Insucesso do Allgarve deveu-se à teimosia de Manuel Pinho, afirmam hoteleiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=45156

 

O líder da maior associação hoteleira do Algarve afirmou hoje que o estudo sobre o impacto do

Allgarve prova que o insucesso daquele programa se deveu a uma má estratégia e à teimosia do ex-

ministro Manuel Pinho.

 

 O programa Allgarve nasceu torto, nunca se endireitou e morreu sem glória, disse hoje à Lusa

Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve

(AHETA).

 

 Elidérico Viegas falava a propósito do estudo produzido pela Universidade do Algarve, para a Entidade

Regional de Turismo do Algarve (ERTA), sobre o impacto do programa de animação Allgarve,

divulgado esta segunda feira.

 

 Segundo o presidente da AHETA, o programa Allgarve nunca foi nem nunca se assumiu como o

programa de animação que o Algarve precisa e em vez de programar centenas de espectáculos, devia

ter-se centrado em apenas meia dúzia de eventos-âncora que pudessem ter lugar sobretudo na

estação baixa e média, de modo a atrair turistas, referiu.

 

 Elidérico Viegas criticou a teimosia do ex-ministro da Economia, Manuel Pinho, que não arrepiou

caminho a tempo e a má estratégia seguida que se reflectiu numa dispersão de eventos, aos quais

foram afectos elevados montantes que ficaram bastante aquém das expectativas.

 

 Também o presidente do Turismo do Algarve António Pina, admitiu hoje, em declarações à Lusa, que

o programa falhou alguns dos seus objectivos e apontou como algumas das falhas do programa a

comunicação mal feita, o excesso de gastos, algum elitismo e o próprio nome Allgarve que, desde o

início criou anticorpos na região.

 

 Para António Pina o estudo agora encomendado pela associação a que preside, deveria ter sido feito

logo ao final do terceiro ano para perceber quais as suas fragilidades, mas na altura não me deram

ouvidos, referiu.

 

Página 87



 O presidente do Turismo do Algarve frisou ainda que o Algarve vai continuar a ter animação e que

para além do Allgarve, o Algarve tem vida.

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em Agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Lusa/SOL
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Maioria dos estrangeiros desconhecia Allgarve, diz estudo da ERTA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: RH Turismo.net

URL: http://www.rhturismo.net/index.php?option=com_content&task=view&id=17603&Itemid
=2

 

27-Mar-2012

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que, em 2011, fizeram férias no Algarve não sabiam da

existência do programa Allgarve, de acordo com um estudo realizado pela Universidade do Algarve a

pedido da Entidade Regional de Turismo do Algarve.

 

 O estudo, que foi ontem divulgado, indica ainda que 83% dos turistas estrangeiros não participaram

em qualquer evento inserido no programa de animação da região no ano passado, com 28,6% dos

inquiridos a afirmarem que não o fizeram por desconhecer a existência do programa, enquanto para

20,4% a razão apontada foi o facto de o calendário existente não ser do seu agrado.

 

 Quanto aos estrangeiros que sabiam da existência do Allgarve, 40,6% diz ter conhecido o programa

através de panfletos, cartazes e outdoors e 26,6% através da comunicação social, nomeadamente em

jornais e revistas.

 

 O estudo foi realizado pela Universidade do Algarve e inquiriu 437 turistas na zona de partidas do

aeroporto de Faro, a maioria dos quais eram ingleses (54,2%) e irlandeses (17,4%), segundo

informação avançada pela Lusa.

 

 A análise traça também o perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve

como um homem inglês, casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento

durante 12 dias, local onde tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e

outdoors, e que gasta 2200 euros na estadia.

 

 Além dos turistas estrangeiros, o estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região,

dos quais só 32% sabia da existência do programa, sendo também claro que, mesmo para os

residentes no Algarve, o sucesso do programa foi limitado, uma vez que 78% destes inquiridos admite

não ter participado em qualquer evento associado ao Allgarve.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários directos
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dos eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa, enquanto na hotelaria

64% dos estabelecimentos também não participaram em qualquer edição do Allgarve, com 32% dos

hotéis a admitirem mesmo que o programa "não serve os interesses do Algarve".
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Maioria dos estrangeiros desconhecia Allgarve, diz estudo da ERTA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/03/2012

Meio: Turisver.com

URL: http://www.turisver.com/article.php?id=56350

 

Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que, em 2011, fizeram férias no Algarve não sabiam da

existência do programa Allgarve, de acordo com um estudo realizado pela Universidade do Algarve a

pedido da Entidade Regional de Turismo do Algarve.

 

 O estudo, que foi ontem divulgado, indica ainda que 83% dos turistas estrangeiros não participaram

em qualquer evento inserido no programa de animação da região no ano passado, com 28,6% dos

inquiridos a afirmarem que não o fizeram por desconhecer a existência do programa, enquanto para

20,4% a razão apontada foi o facto de o calendário existente não ser do seu agrado.

 

 Quanto aos estrangeiros que sabiam da existência do Allgarve, 40,6% diz ter conhecido o programa

através de panfletos, cartazes e outdoors e 26,6% através da comunicação social, nomeadamente em

jornais e revistas.

 

 O estudo foi realizado pela Universidade do Algarve e inquiriu 437 turistas na zona de partidas do

aeroporto de Faro, a maioria dos quais eram ingleses (54,2%) e irlandeses (17,4%), segundo

informação avançada pela Lusa.

 

 A análise traça também o perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve

como um homem inglês, casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento

durante 12 dias, local onde tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e

outdoors, e que gasta 2200 euros na estadia.

 

 Além dos turistas estrangeiros, o estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região,

dos quais só 32% sabia da existência do programa, sendo também claro que, mesmo para os

residentes no Algarve, o sucesso do programa foi limitado, uma vez que 78% destes inquiridos admite

não ter participado em qualquer evento associado ao Allgarve.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários directos

dos eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa, enquanto na hotelaria
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64% dos estabelecimentos também não participaram em qualquer edição do Allgarve, com 32% dos

hotéis a admitirem mesmo que o programa "não serve os interesses do Algarve".

 

 I.M.

 

 27/03/2012
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86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa
Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/122840-86-dos-estrangeiros-abandonaram-o-algarve-sem-
saber-que-existia-o-programa-allgarve

 

Turismo

 

 26 | 03 | 2012   17.43H

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.
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Turismo: 86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o
programa Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Dinheiro Digital.pt

URL: http://dinheirodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=177775

 

Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos,

cartazes e outdoors e 26,6% em jornais e revistas.

 

 O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da Faculdade de Economia da UALG traça o

perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve como um homem inglês,

casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento durante 12 dias, local onde

tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e outdoors. Gasta 2200 euros na

estadia, viagens excluídas.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 Um total de 78% dos residentes reconhece não ter estado presente em nenhum evento do Allgarve

2011 e dos 22% restantes boa parte estiveram na Feira Medieval de Silves e no espetáculo de

animação de rua "Sarrua", em Olhão.

 

 Dos não residentes na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78% revelou não ter
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participado em eventos anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática eleita,

com 14% de participações.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários diretos

do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa.

 

 Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a 2010 e outras

edições, 46,7% dizem que não melhorou nada, 13,3% que melhorou pouco e 20% razoavelmente.

 

 Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64% não participaram em qualquer edição do Allgarve.

Desses, 42% argumentaram que "não era oportuno" participar e 32% consideram que o programa

"não serve os interesses do Algarve".

 

 Criado em 2007 como programa de eventos de promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá

ter uma edição 2012, sendo substituído por um programa financeiramente menos ambicioso,

designado "Algarve Com Vida", já proposto pelo Turismo do Algarve às 16 autarquias da região.

 

 Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai financiar este ano qualquer atividade

cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos promovidos em 2011, no quadro do

Allgarve 2011.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciada às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o orçamento para 2012, no valor de 4,17

milhões de euros, menos 30% do que em 2011.

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.

 

 Diário Digital / Lusa
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Pradarias marinhas precisam de ser adoptadas!
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=53637&op=all

 

Trabalho de conservação vale prémio internacional a Alexandra Cunha

 

 2012-03-26

 

 Alexandra Cunha

 

 As pradarias marinhas estão a desaparecer porque"ninguém as conhece", afirma Alexandra Cunha.

Estas"ervinhas que normalmente só são distinguidas pelas pessoas que fazem mergulho" podem não

parecer importantes mas, de facto, são ecossistemas fundamentais quer do ponto de vista ecológico

quer económico pois proporcionam habitats para outras espécies, aumentam a biodiversidade

marinha, servem de abrigo, ajudam a manter a qualidade e transparência da água, diminuem a

erosão costeira, reduzem a quantidade de CO2 atmosférico, entre outras coisas.

 

 O desaparecimento destas"florestas debaixo de água"prende-se"principalmente com a acção

humana", através das pescas de amêijoas com ancinhos, da poluição das fábricas ou da construção de

portos."Há também situações em que desaparecem por factores naturais", afirma a investigadora do

Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve.

 

 Para sensibilizar os cidadãos e entidades decisoras para a degradação destes ecossistemas e criar

oportunidades de envolvimento na monitorização e protecção destas áreas o CCMAR lançou o.

 

 A ideia do projecto surgiu na sequência do projecto LIFE Biomares em que os investigadores

envolvidos tentaram plantar na zona da Arrábida ervas marinhas."Há 20 anos existiam ali grandes

pradarias de ervas marinhas mas por várias razões desapareceram e uma das tarefas deste projecto é

tentar recuperar essas pradarias", explica Alexandra Cunha.

 

 Para conseguirem fazer este trabalho os cientistas fizeram transplantes."Íamos a locais onde haviam

pradarias marinhas e arrancávamos pedaços delas para depois plantar na Arrábida", descreve a

coordenadora do projecto.
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 No entanto, antes de realizar estes transplantes foi necessário mapear e identificar os locais onde

existem pradarias marinhas em Portugal. E quando começaram a fazer isto, os investigadores do

Algarve chegaram à conclusão que"haviam poucas", cerca de 21 pradarias. Por isso,"era complicado

começar a tirar plantas de onde já haviam poucas e onde se verificava este historial de decréscimo de

pradarias a nível nacional".

 

 Ovos de choco

 

 O trabalho de conservação desenvolvido no âmbito do Adopte uma pradaria marinha valeu a

Alexandra Cunha, recentemente, o prémio Terre des Femmes, da Fundação Yves Rocher. A distinção

de três mil euros permitiu"fazer um livro sobre pradarias marinhas" em português, para o público em

geral, que era algo que a investigadora"já queria fazer há muito tempo". E"já que ia ter o trabalho de

escrever em português, achei que deveria envolver colegas meus de outros países de língua

portuguesa, como o Brasil, Angola, Guiné-Bissau e Moçambique", conta Alexandra Cunha.

 

 A obra deverá ser lançada em Novembro, na conferência mundial das pradarias marinhas que se

realiza no Brasil."Para já, o livro vai ser on-line e grátis, mas no Brasil os organizadores da conferência

dizem que vão arranjar algum dinheiro para conseguir publicá-lo em papel", avança a cientista.

 

 O 'pai' Oceanário

 

 De forma a chamar a atenção do público para o projecto Adopte uma pradaria marinha, o CCMAR

concorreu, em 2010, ao prémio de conservação marinha do Oceanário e ganhou. Assim, o Oceanário

apoiou o lançamento deste projecto em"cerca de 10 mil euros". Para além disso, ajudou"na iniciação

do site e dos contactos, e na produção dos materiais para a divulgação do projecto", conta Núria

Baylina ao Ciência Hoje.

 

 Neste momento,"participamos também como pai adoptivo duma pradaria numa zona da Arrábida e,

por isso, fazemos a monitorização da pradaria duas vezes por ano", avança a curadora do Oceanário.

 

 Mariscadores nas pradarias da Fuzeta

 

 Segundo a responsável, as pradarias são um "ambiente que está muito ameaçado pela poluição e

outras actividades relacionadas com o Homem". Por isso, a grande mais valia deste projecto "é

permitir que haja um envolvimento daquelas pessoas que mais directamente contactam com a zona

para que percebam a grande importância destes ecossistemas, se preocupem com eles e haja uma

participação activa da sociedade em geral na sua conservação".

 

 Mais visibilidade
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 Um ano depois do projecto Adopte uma pradaria marinha ter sido lançado, em 2011, já existiam 22

instituições envolvidas. Segundo Alexandra Cunha, as obrigações destes"pais adoptivos" passam

apenas por"vigiar a pradaria" e fazer"informação e sensibilização sobre pradarias marinhas".

 

 "As pessoas têm feito várias acções, pelo que o projecto tem ganho cada vez mais visibilidade", conta

a investigadora. Neste momento,"estão cerca de 60 pessoas envolvidas" e o trabalho deste ano"tem

sido reforçar e estimular os parceiros a continuar o seu trabalho" e"angariar mais pais adoptivos"

porque ainda há pradarias órfãs.

 

Por Susana Lage
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O futuro da televisão nos Açores em debate
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Jornal Diário.com

URL: http://www.jornaldiario.com/ver_noticia.php?id=40561

 

A iniciativa, promovida pelo Fórum Açoriano, decorrerá no próximo dia 30 de Março, pelas 21h00,

Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

 

 O Fórum Açoriano leva a efeito a conferência "O futuro da televisão nos Açores", no dia 30 de Março,

sexta-feira, pelas 21h00, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.

 

 A iniciativa conta com a presença de Francisco Campos Freire, da Universidade de Santiago de

Compostela, e de José Carlos Abrantes, Provedor do espectador da sendo moderada por Rui Goulart,

jornalista da/Açores.

 

 Pretende-se com esta conferência, reflectir e propiciar a análise das questões ligadas à difusão

televisiva nos Açores a partir das reflexões de duas personalidades ligadas aos meios de comunicação

social.

 

 Francisco Campos Freire, originário da Galiza, é doutor em História Contemporânea pela Universidade

de Santiago de Compostela, onde ensina, sendo professor de Gestão da Empresa Informativa e de

Audiovisual. Foi Director-geral da Companhia de Rádio e Televisão da Galiza, entre 1994 e 2005 e

presidente da Federação de Organizações de Rádio e Televisão Autonómica (FORTA). É investigador

nas áreas da gestão de meios e sistemas de comunicação; políticas europeias de comunicação e de

regulação do audiovisual; organização e gestão de empresas informativas e de audiovisual; análise e

auditoria de qualidade em organizações de comunicação, entre outras. É autor de várias publicações

sobre os temas da sua investigação.

 

 Por sua vez, José Carlos Abrantes é actualmente o Provedor do espectador daLicenciado em Direito

pela Universidade de Lisboa, é Mestre em Ciências da Educação. Dirigiu a colecção "A Construção do

Olhar", das Edições 70, tendo sido Provedor dos Leitores do Diário de Notícias, entre 2004 e 2007. Foi

professor auxiliar convidado de Teoria e História da Imagem e de Técnicas de Comunicação

Audiovisual na Licenciatura em Jornalismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (de

1994/95 a 2000/2001), e foi professor na Universidade Aberta, na Universidade do Algarve, na Escola

Superior de Comunicação Social de Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa, na Escola de
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Educadores de Infância Maria Ulrich. É autor de várias publicações sobre jornalismo e comunicação.
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86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa
Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/86-dos-estrangeiros-abandonaram-o-algarve-
sem-saber-que-existia-o-programa-allgarve_14048653.html

 

26 de Março de 2012, 17:42

 

 Turismo

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.
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Maioria dos estrangeiros abandonou o Algarve sem saber do programa Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://online.jornaldamadeira.pt/artigos/maioria-dos-estrangeiros-abandonou-o-algarve-
sem-saber-do-programa-allgarve

 

Artigo | Seg, 26/03/2012 - 16:49

 

 Cerca de 86 por cento dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2 por cento e irlandeses (17,4 por cento).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83 por cento indicaram não ter participado em qualquer evento no

âmbito do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6 por cento por desconhecimento do programa,

20,4 por cento porque o calendário de eventos não agradou e 51 por cento por outro motivo, não

especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6 por cento conheceram-no através de

panfletos, cartazes e outdoors e 26,6 por cento em jornais e revistas.

 

 O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da Faculdade de Economia da UALG traça o

perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve como um homem inglês,

casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento durante 12 dias, local onde

tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e outdoors. Gasta 2.200 euros na

estadia, viagens excluídas.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32 por cento sabia

da existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 Um total de 78 por cento dos residentes reconhece não ter estado presente em nenhum evento do

Allgarve 2011 e dos 22 por cento restantes boa parte estiveram na Feira Medieval de Silves e no

espetáculo de animação de rua "Sarrua", em Olhão.
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 Dos não residentes na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78 por cento revelou não

ter participado em eventos anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática

eleita, com 14 por cento de participações.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários diretos

do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78 por cento dos 209 estabelecimentos de

restauração (restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa.

 

 Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a 2010 e outras

edições, 46,7 por cento dizem que não melhorou nada, 13,3 por cento que melhorou pouco e 20 por

cento razoavelmente.

 

 Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64 por cento não participaram em qualquer edição do

Allgarve. Desses, 42 por cento argumentaram que "não era oportuno" participar e 32 por cento

consideram que o programa "não serve os interesses do Algarve".

 

 Criado em 2007 como programa de eventos de promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá

ter uma edição 2012, sendo substituído por um programa financeiramente menos ambicioso,

designado "Algarve Com Vida", já proposto pelo Turismo do Algarve às 16 autarquias da região.

 

 Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai financiar este ano qualquer atividade

cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos promovidos em 2011, no quadro do

Allgarve 2011.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciada às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o orçamento para 2012, no valor de 4,17

milhões de euros, menos 30 por cento do que em 2011.

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.
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86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa
Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/cultura/article.aspx?cp-documentid=160860130

 

Faro, 26 mar (Lusa) - Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto

de 2011 abandonaram a região sem saber da existên...

 

 86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa Allgarve

 

 Faro, 26 mar (Lusa) - Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em

agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística

Allgarve, de acordo com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos,

cartazes e outdoors e 26,6% em jornais e revistas.
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Turismo: 86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o
programa Allgarve | Sociedade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=565219

 

Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa. O estudo agora divulgado, produzido pela

Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas

na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos quais eram ingleses (54,2% e irlandeses

(17,4%). De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no

âmbito do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4%

porque o calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado. Dos turistas

que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos, cartazes e

outdoors e 26,6% em jornais e revistas. O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da

Faculdade de Economia da UALG traça o perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos

do Allgarve como um homem inglês, casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no

barlavento durante 12 dias, local onde tiveram conhecimento do programa através de panfletos,

cartazes e outdoors. Gasta 2200 euros na estadia, viagens excluídas. O estudo inquiriu também 767

residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da existência do programa, a maioria

dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors. Um total de 78% dos residentes reconhece não

ter estado presente em nenhum evento do Allgarve 2011 e dos 22% restantes boa parte estiveram na

Feira Medieval de Silves e no espetáculo de animação de rua "Sarrua", em Olhão. Dos não residentes

na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78% revelou não ter participado em eventos

anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática eleita, com 14% de

participações. Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis

beneficiários diretos do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209

estabelecimentos de restauração (restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do

programa. Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a

2010 e outras edições, 46,7% dizem que não melhorou nada, 13,3% que melhorou pouco e 20%

razoavelmente. Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64% não participaram em qualquer

edição do Allgarve. Desses, 42% argumentaram que "não era oportuno" participar e 32% consideram

que o programa "não serve os interesses do Algarve". Criado em 2007 como programa de eventos de

promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá ter uma edição 2012, sendo substituído por um
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programa financeiramente menos ambicioso, designado "Algarve Com Vida", já proposto pelo Turismo

do Algarve às 16 autarquias da região. Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai

financiar este ano qualquer atividade cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos

promovidos em 2011, no quadro do Allgarve 2011. O fim dos apoios estatais, concedidos à animação

turística através do Turismo de Portugal foi na quinta-feira anunciada às 32 entidades que compõem a

Assembleia Geral da Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o

orçamento para 2012, no valor de 4,17 milhões de euros, menos 30% do que em 2011. Em 2011, o

investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de 1,8 milhões

de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de Portugal e o

Portugal Masters. A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil

euros), municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil). Ainda assim, a verba global de 2,8

milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais baixa do que em 2010, ano em que

foram investidos 4,6 milhões de euros. Diário Digital / Lusa
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86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa
Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: MSN Online

URL: http://noticias.pt.msn.com/Economia/article.aspx?cp-documentid=160860116

 

Faro, 26 mar (Lusa) - Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto

de 2011 abandonaram a região sem saber da existên...

 

 86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa Allgarve

 

 Faro, 26 mar (Lusa) - Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em

agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística

Allgarve, de acordo com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos,

cartazes e outdoors e 26,6% em jornais e revistas.

 

 O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da Faculdade de Economia da UALG traça o

perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve como um homem inglês,

casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento durante 12 dias, local onde

tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e outdoors. Gasta 2200 euros na

estadia, viagens excluídas.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.
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 Um total de 78% dos residentes reconhece não ter estado presente em nenhum evento do Allgarve

2011 e dos 22% restantes boa parte estiveram na Feira Medieval de Silves e no espetáculo de

animação de rua "Sarrua", em Olhão.

 

 Dos não residentes na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78% revelou não ter

participado em eventos anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática eleita,

com 14% de participações.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários diretos

do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa.

 

 Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a 2010 e outras

edições, 46,7% dizem que não melhorou nada, 13,3% que melhorou pouco e 20% razoavelmente.

 

 Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64% não participaram em qualquer edição do Allgarve.

Desses, 42% argumentaram que "não era oportuno" participar e 32% consideram que o programa

"não serve os interesses do Algarve".

 

 Criado em 2007 como programa de eventos de promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá

ter uma edição 2012, sendo substituído por um programa financeiramente menos ambicioso,

designado "Algarve Com Vida", já proposto pelo Turismo do Algarve às 16 autarquias da região.

 

 Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai financiar este ano qualquer atividade

cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos promovidos em 2011, no quadro do

Allgarve 2011.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciada às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o orçamento para 2012, no valor de 4,17

milhões de euros, menos 30% do que em 2011.

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais
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baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.

 

 JMP.

 

 Lusa/fim
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86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o programa
Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/portugal/86-dos-estrangeiros-abandonaram-algarve-sem-saber-
existia-programa-allgarve

 

Por Agência Lusa, publicado em 26 Mar 2012 - 18:16 | Actualizado há 27 minutos 26 segundos

 

 Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em agosto de 2011

abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística Allgarve, de acordo

com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos,

cartazes e outdoors e 26,6% em jornais e revistas.

 

 O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da Faculdade de Economia da UALG traça o

perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve como um homem inglês,

casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento durante 12 dias, local onde

tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e outdoors. Gasta 2200 euros na

estadia, viagens excluídas.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 Um total de 78% dos residentes reconhece não ter estado presente em nenhum evento do Allgarve

2011 e dos 22% restantes boa parte estiveram na Feira Medieval de Silves e no espetáculo de

animação de rua "Sarrua", em Olhão.
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 Dos não residentes na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78% revelou não ter

participado em eventos anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática eleita,

com 14% de participações.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários diretos

do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa.

 

 Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a 2010 e outras

edições, 46,7% dizem que não melhorou nada, 13,3% que melhorou pouco e 20% razoavelmente.

 

 Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64% não participaram em qualquer edição do Allgarve.

Desses, 42% argumentaram que "não era oportuno" participar e 32% consideram que o programa

"não serve os interesses do Algarve".

 

 Criado em 2007 como programa de eventos de promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá

ter uma edição 2012, sendo substituído por um programa financeiramente menos ambicioso,

designado "Algarve Com Vida", já proposto pelo Turismo do Algarve às 16 autarquias da região.

 

 Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai financiar este ano qualquer atividade

cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos promovidos em 2011, no quadro do

Allgarve 2011.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciada às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o orçamento para 2012, no valor de 4,17

milhões de euros, menos 30% do que em 2011.

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.
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Maioria dos turistas não sabia da existência do Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Event Point Online

URL: http://www.eventpoint.com.pt/articles/maioria-dos-turistas-nao-sabia-da-existencia-do-
allgarve

 

86% dos turistas que visitaram o Algarve não teve conhecimento do programa "Allgarve", diz o Jornal

Publituris citando um estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão (CEAP) da Universidade do

Algarve

 

 Na última edição deste programa, em 2011, 83% dos turistas diz não ter participado em qualquer

evento. Um dos principais motivos apontados, revela o jornal, foi o desconhecimento do programa.

Aqueles que participaram, 8% esteve presente num evento e 92% em dois. A música foi o género de

evento mais participado (41,7%). 80% dos turistas afirma-se muito satisfeito (50%) ou satisfeito

(30%) com a qualidade do programa. Foram ouvidos no estudo, 54,2% de ingleses e 17,4 % de

irlandeses.
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Turismo: 86% dos estrangeiros abandonaram o Algarve sem saber que existia o
programa Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/14690/

 

26-03-2012 17:42 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Faro, 26 mar (Lusa) -- Cerca de 86% dos turistas estrangeiros que fizeram férias no Algarve em

agosto de 2011 abandonaram a região sem saber da existência do programa de animação turística

Allgarve, de acordo com um estudo sobre o impacto daquele programa.

 

 O estudo agora divulgado, produzido pela Universidade do Algarve (UALG) para a Entidade Regional

de Turismo do Algarve, inquiriu 437 turistas na zona de partidas do aeroporto de Faro, a maioria dos

quais eram ingleses (54,2% e irlandeses (17,4%).

 

 De todos os turistas estrangeiros, 83% indicaram não ter participado em qualquer evento no âmbito

do Allgarve 2011 e, do conjunto desses, 28,6% por desconhecimento do programa, 20,4% porque o

calendário de eventos não agradou e 51% por outro motivo, não especificado.

 

 Dos turistas que tiveram conhecimento do programa, 40,6% conheceram-no através de panfletos,

cartazes e outdoors e 26,6% em jornais e revistas.

 

 O estudo do Centro de Estatística Aplicada e Previsão da Faculdade de Economia da UALG traça o

perfil médio do turista estrangeiro participante nos eventos do Allgarve como um homem inglês,

casado ou unido de facto, com 45 anos de idade, alojado no barlavento durante 12 dias, local onde

tiveram conhecimento do programa através de panfletos, cartazes e outdoors. Gasta 2200 euros na

estadia, viagens excluídas.

 

 O estudo inquiriu também 767 residentes e não residentes na região, dos quais só 32% sabia da

existência do programa, a maioria dos quais através de panfletos, cartazes e outdoors.

 

 Um total de 78% dos residentes reconhece não ter estado presente em nenhum evento do Allgarve
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2011 e dos 22% restantes boa parte estiveram na Feira Medieval de Silves e no espetáculo de

animação de rua "Sarrua", em Olhão.

 

 Dos não residentes na região (excluindo turistas residentes no estrangeiro), 78% revelou não ter

participado em eventos anteriores ao Allgarve 2011, constituindo a pop/World a área temática eleita,

com 14% de participações.

 

 Quanto aos estabelecimentos hoteleiros e similares, apontados como possíveis beneficiários diretos

do conjunto de eventos Allgarve, o estudo aponta que 78% dos 209 estabelecimentos de restauração

(restaurantes, bares e cafés) inquiridos não tinha conhecimento do programa.

 

 Quanto à avaliação que os restantes estabelecimentos fazem da edição de 2011 face a 2010 e outras

edições, 46,7% dizem que não melhorou nada, 13,3% que melhorou pouco e 20% razoavelmente.

 

 Dos 22 hotéis algarvios inquiridos no estudo, 64% não participaram em qualquer edição do Allgarve.

Desses, 42% argumentaram que "não era oportuno" participar e 32% consideram que o programa

"não serve os interesses do Algarve".

 

 Criado em 2007 como programa de eventos de promoção do destino Algarve, o Allgarve não deverá

ter uma edição 2012, sendo substituído por um programa financeiramente menos ambicioso,

designado "Algarve Com Vida", já proposto pelo Turismo do Algarve às 16 autarquias da região.

 

 Segundo o presidente daquela entidade, o Governo não vai financiar este ano qualquer atividade

cultural de promoção do destino Algarve, contra os 85 eventos promovidos em 2011, no quadro do

Allgarve 2011.

 

 O fim dos apoios estatais, concedidos à animação turística através do Turismo de Portugal foi na

quinta-feira anunciada às 32 entidades que compõem a Assembleia Geral da Entidade Regional de

Turismo do Algarve (ERTA), que se reuniu para aprovar o orçamento para 2012, no valor de 4,17

milhões de euros, menos 30% do que em 2011.

 

 Em 2011, o investimento do Turismo de Portugal no conjunto de eventos do programa Allgarve foi de

1,8 milhões de euros, num total de 2,8 milhões de orçamento. Desta verba estão excluídos o Rali de

Portugal e o Portugal Masters.

 

 A restante verba foi disponibilizada pela Associação de Turismo do Algarve (456 mil euros),

municípios (405 mil) e entidades privadas (143 mil).

 

 Ainda assim, a verba global de 2,8 milhões de euros investida em 2011 já foi significativamente mais

baixa do que em 2010, ano em que foram investidos 4,6 milhões de euros.
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A117

86% dos turistas não soube da existência do Allgarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/03/2012

Meio: Meios & Publicidade Online

URL: http://www.meiosepublicidade.pt/2012/03/26/86-dos-turistas-nao-soube-da-existencia-
do-allgarve/

 

26 de Março de 2012 às 11:42:06

 

 , por Meios & Publicidade

 

 A larga maioria dos turistas (86%) não teve conhecimento da existência do programa Allgarve, de

acordo com um estudo de avaliação levado a cabo pelo Centro de Estatística Aplicada e Previsão

(CEAP), da Universidade do Algarve. Na última edição do programa, no ano passado, 83% dos turistas

disse não ter participado em qualquer evento e, entre os principais motivos para isso, o

desconhecimento do programa foi um dos mais apontados.

 

 Entre os turistas que tiveram conhecimento e participaram no 'llgarve11,8% esteve presente num

evento e 92% em dois. A música pop/world (41,7%) e a animação de rua (16,7%) foram as áreas

temáticas com maior participação por parte dos turistas. 50% dos turistas ficou 'muito satisfeito' com

a qualidade do programa e 30% declarou-se 'satisfeito'. Por outro lado, 52,6% dos inquiridos referiu

que o programa Allgarve contribuiu para melhorar a promoção de produtos regionais/locais.

 

 Entre os turistas que sugeriram melhorias ao programa, 62,5% defendeu que deve existir mais

divulgação, ao passo que 25% sugeriu um aumento do número de eventos e 12,5% propôs um

incremento na divulgação do programa nas praias.

 

 Os turistas que contribuíram para este estudo foram maioritariamente ingleses (54,2%) e irlandeses

(17,4). São repetentes quanto ao destino de férias (89%), com um número médio de estadas

anteriores aproximadamente igual a 9. As praias e a gastronomia foram os aspectos de que mais

gostaram no Algarve, que foi praticamente recomendado por todos (98%) como destino de férias, e

96% disse que queria regressar.
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A118

  Tiragem: 41286

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 11,51 x 11,99 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40933840 25-03-2012

A PERGUNTA DE

Respondendo ao desafi o do PÚBLICO, o investigador da 

Universidade do Algarve, doutorado em Economia dos Transportes, 

dirige uma pergunta ao ministro da Economia e da Inovação

Manuel Margarido Tão para 
Álvaro Santos Pereira
Sem ligação à Rede 
Transeuropeia de Alta 
Velocidade, quais as perspectivas 
de Lisboa, Setúbal, Porto ou 
Braga competirem à escala 
ibérica? Que divisão do trabalho 
restará a um Portugal periférico 
e com uma mobilidade assente 
no petróleo?
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A119

  Tiragem: 158883

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 49

  Cores: Cor

  Área: 18,71 x 20,20 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40927052 24-03-2012 | Vidas
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A120

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 18,67 x 12,45 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40951041 23-03-2012
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A121

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 14,06 x 21,96 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40950714 23-03-2012
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A122

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 3,62 x 7,36 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40950764 23-03-2012
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A123

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 5,15 x 28,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40951048 23-03-2012
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A124

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 24

  Cores: Cor

  Área: 14,27 x 18,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40951562 23-03-2012
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A125

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 13

  Cores: Cor

  Área: 18,67 x 18,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40951030 23-03-2012
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A126

Hortas sociais urbanas inauguradas no Parque das Freiras em Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52575

 

Política

 

 Hortas sociais Lagos

 

 A cerimónia de inauguração das Hortas Sociais Urbanas no Parque das Freiras em Lagos reuniu o

executivo municipal, os parceiros do projeto, bem como os familiares e amigos dos futuros hortelãos.

Foram entregues parcelas de terreno a 28 famílias de Lagos.

 

 A atribuição destas parcelas de terreno a 28 famílias de Lagos aconteceu no Parque Dr. Júdice Cabral

(vulgo Parque das Freiras) com o intuito de assinalar a entrada na primavera, que agora se inicia.

 

 Esta iniciativa está enquadrada num projeto mais vasto, intitulado "Agricultura Biológica para

Todos??, e do qual fazem parte ações de sensibilização e de formação, onde se inclui a realização de

workshops sobre agricultura biológica e alimentação saudável. Reforçar a prática de agricultura social,

suscetível de constituir um reforço alimentar saudável como complemento de subsistência alimentar

das famílias; desenvolver hábitos alimentares saudáveis; incentivar a requalificação ambiental de

terrenos camarários abandonados, subaproveitados ou com uso inadequado e valorizar o espírito

comunitário na utilização do espaço público e na manutenção do mesmo, são os principais objetivos

deste projeto.

 

 Presentes nesta cerimónia informal estiveram, para além dos hortelãos e familiares, o executivo

municipal, o Diretor Adjunto da Direção Regional de Agricultura e Florestas do Algarve, Ezequiel Pinho,

o Presidente da Assembleia Municipal de Lagos, Paulo Morgado, uma representante da Universidade

do Algarve, Celestina Pedras, representantes dos parceiros do projeto - Algar e Biosite - , os

Presidentes de Junta de São Sebastião e Sta. Maria, entidades oficiais do concelho e demais

convidados.

 

 Para enquadrar o projeto das Hortas Sociais Urbanas foi convidado a intervir o Vice-Presidente da

Câmara Municipal de Lagos, António Marreiros, que começou por felicitar o grupo de trabalho

responsável pelo projeto e que é composto por técnicos da autarquia das mais variadas áreas,
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aproveitando a ocasião para agradecer todo o apoio prestado pelos parceiros do projeto, a Algar, a

Biosite e a Universidade do Algarve.

 

 Em relação ? atribuição das parcelas de terreno, referiu que esta é feita a título gratuito??, lembrando

que, aos hortelãos, cabe apenas o pagamento do valor correspondente aos consumos de energia

elétrica e de água, necessários ? s atividades desenvolvidas no âmbito deste projeto, e que "a água

será paga a preço de custo e não mais do que isso. Não vão ter de pagar mais taxas nenhumas??.

 

 Lembrou que todos os hortelãos irão ter formação, na área de Horticultura Biológica, promovida por

um dos parceiros desta iniciativa - a Biosite, uma vez que "o que pretendemos é que os produtos

cultivados nestas hortas sejam o mais saudável possível??.

 

 A terminar, António Marreiros não quis deixar de referir que "o concurso lançado, no final do ano

passado, para a atribuição destas parcelas superou todas as expectativas da autarquia??, uma vez que

ainda ficaram em lista de espera cerca de 20 famílias candidatas. A ideia será, numa fase seguinte,

"estender o projeto a outras zonas do concelho, inclusivamente ? s freguesias??.

 

 O Diretor Adjunto da Direção Regional de Agricultura e Florestas do Algarve Ezequiel Pinho,

aproveitou a ocasião para felicitar a Câmara Municipal e os próprios hortelãos pelo facto de terem

tornado possível este projeto. Referiu que a entidade que representa "tem andado bastante atenta a

estes projetos das hortas sociais e que têm aprendido bastante??. Referindo que, "passaram-se

muitos anos em que a sociedade não soube valorizar valores como o espírito de entre ajuda e o

associativo. Felizmente voltamos agora a olhar para eles??. Desejando boa sorte a todos os hortelãos,

Ezequiel Pinho mostrou-se disponível para estar presente "na altura da 1ª colheita dos produtos

cultivados nestas 28 hortas??.

 

 A terminar a cerimónia usou da palavra o Presidente da Câmara Municipal de Lagos, Júlio Barroso,

que voltou a agradecer a todos os envolvidos nesta iniciativa por terem tornado possível a

concretização das Hortas Sociais Urbanas, em Lagos.

 

 Lembrando que nos últimos anos as atividades primárias, como a agricultura e a pesca, têm vindo a

ser abandonadas, o autarca quis deixar um apelo para que todos "estejam sensibilizados para a

grande importância que este sector, e a agricultura em especial, pode desempenhar para a melhoria

da nossa condição económica e para o bem estar das famílias e das populações??.

 

 Falando um pouco dos objetivos do projeto (já cima referidos) o presidente aproveitou para relembrar

que a cedência das parcelas de terreno para hortas sociais tem fins sociais e ambientais, pelo que está

sujeita a critérios de interesse público. Neste sentido, todos os candidatos tiveram que preencher, pelo

menos, um dos requisitos plasmados no Regulamento. Para o autarca "felizmente e infelizmente ainda

ficaram candidatos na lista de espera. Felizmente porque nos diz que há muitas pessoas que estão
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sensibilizadas ambientalmente e dispostas a cultivarem os seus próprios produtos e infelizmente

porque não conseguimos nesta primeira fase dar resposta a todos os candidatos. Iremos agora

estudar outras alternativas e outros terrenos para que isso possa acontecer.??

 

 Recordando que "nada se colhe sem ser semeado??, disponibilizou-se para acompanhar o projecto e

deixou aos hortelãos, em tom de brincadeira, "o desejo de muitos calos nas mãos e boas culturas??.

 

 23 de Março de 2012 | 08:09

 

 barlavento
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A129

Mistuna, sábado, dia 24 de março no Auditório das Gambelas na U Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52578

 

Cultura

 

 Mistuna 2012

 

 A Real Tuna Infantina, Tuna Mista da Universidade do Algarve leva a efeito o seu Projeto Anual, O

Mistuna, o qual terá lugar no sábado, dia 24 de março de 2012, pelas 21h00, no Grande Auditório das

Gambelas na Universidade do Algarve!

 

 O Mistuna é um Festival de Tunas Mistas que se realiza em Faro e tem o prazer de apresentar ?

comunidade farense algumas tunas de todo o pais que vêm mostrar todo o seu espirito académico.

 

 Este festival irá realizar-se no proximo dia 24 de Março de 2012, pelas 21h no Grande Auditório das

Gambelas na Universidade do Algarve e conta com a participação das seguintes Tunas:

 

 - Escstunis (Tuna Mista da Escola Superior de Comunicação Social de Lisboa)

 

 - Tuna Medica de Lisboa

 

 - Estatuna (Tuna Mista de Abrantes)

 

 - Taiscte (Tuna Academica do ISCTE)

 

 As receitas do Festival revertem, como sempre, a favor de uma causa social, e este ano não é

exceção... vao reverter a favor da CASA - Centro de Apoio ao Sem Abrigo.

 

 23 de Março de 2012 | 12:46

 

 barlavento
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A130

Aromas, sabores e saberes regionais mostram-se no Portimão Arena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2012

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5692

 

Artigos / Portimão

 

 23 de Março de 2012

 

 30 e 31 de março e 1 de abril

 

 Entre 30 de março e 1 de abril, o Portimão Arena acolhe a feira "Algarve Genuíno - Aromas, Sabores

e Saberes Regionais", onde vão estar reunidos mais de meia centena de expositores com uma montra

representativa de produtos genuinamente algarvios.

 

 O público pode encontrar no mesmo espaço artesanato, compotas e geleias, doçaria, enchidos, frutos

secos, gastronomia, licores, aguardentes e vinhos regionais, mel e derivados, plantas aromáticas e

medicinais, produtos biológicos e sal, entre outras especialidades.

 

 Destaque para os colóquios temáticos marcados para os dias 30 e 31 de março, nos quais a qualidade

dos vinhos algarvios e a certificação dos produtos regionais, e a forma como os mesmos podem

contribuir para o turismo e para a economia da região, serão os principais temas a debater por

conceituados especialistas.

 

 Em paralelo à feira terá lugar uma mostra de vinhos do Algarve, na qual os produtores locais

promoverão a qualidade e excelência das suas colheitas, havendo ainda demonstrações de culinária ao

vivo, decantação e degustação de vinhos, assim como a atuação de grupos de música tradicional.

 

 Neste certame poderão ainda ser degustados os melhores sabores regionais na área de tasquinhas,

decoradas a rigor com a recriação das 'casinhas' algarvias, onde serão servidos petiscos tradicionais e

outros produtos algarvios, sendo sorteado diariamente um cabaz com produtos regionais, que resulta

da contribuição dos próprios expositores presentes.

 

 Os mais pequenos não foram esquecidos e, como tal, haverá uma área infantil que funcionará no 1.º

andar do Portimão Arena durante o horário de funcionamento da Feira, com playground, piscina de
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bolas, labirintos, insuflável e outros atrativos para crianças entre os 4 e os 9 anos.

 

 As portas do Portimão Arena abrem no primeiro dia entre as 17h00 e as 24h00, enquanto no dia 31 a

feira pode ser visitada das 11h00 às 24h00 e no domingo entre as 11h00 e as 22h00.

 

 O valor dos ingressos é de 1 euro, com entrada gratuita a crianças até aos 12 anos, sendo de referir

que 10 por cento da bilheteira do evento reverterá a favor de uma instituição de solidariedade social

de Portimão.

 

 O Portimão Arena é servido pelas linhas L11 e L14 do Circuito Urbano 'Vai e Vem', com paragem no

Parque de Feiras e Exposições, e pelas linhas L2, L5 e L16, com paragem nas Cardosas, podendo os

horários e demais informações ser consultados em www.cm-portimao.pt.

 

 A feira é organizada pela Confraria dos Enófilos e Gastronómica do Algarve, em colaboração com o

Município de Portimão e a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.

 

 15h00 - Colóquio "Certificação dos Produtos Regionais"

 

 (Auditório do Portimão Arena)

 

 Moderador: Dr. Carlos Silva e Sousa - Presidente da Confraria dos Enófilos e Gastronómica do Algarve

 

 "Produtos tradicionais do Algarve - Uma visão integrada na economia regional" - Eng.º Mário Dias

(DRAP Algarve - Direção Regional da Agricultura e Pescas do Algarve)

 

 "A qualificação e certificação dos produtos tradicionais" - Eng.ª Maria Manuela Rito (Gabinete de

Planeamento e Políticas/MAMAOT - Ministério da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do

Território)

 

 "Turismo e Gastronomia" - Dr. António Almeida Pires (ERTA - Entidade Regional de Turismo do

Algarve)

 

 17h00 - Abertura do certame

 

 17h30 - Inauguração oficial

 

 Demonstração de culinária ao vivo com produtos regionais - Chef Pedro Mendes

 

 19h00 - Demonstração de culinária ao vivo com produtos regionais - Chef Guram
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 20h30 - Atuação do Rancho Folclórico da Ladeira do Vau

 

 22h30 - Atuação da Tuna Bebes (Tuna mista da Universidade do Algarve - Campus de Portimão)

 

 24h00 - Encerramento

 

 11h00 - Abertura do certame

 

 14h00 - Demonstração de culinária ao vivo com produtos regionais - Chef Ricardo Rita

 

 15h00 - Colóquio "A Qualidade dos Vinhos do Algarve" (Auditório do Portimão Arena)

 

 Moderador: Eng.º Fernando Severino (Diretor Regional da DRAP Algarve)

 

 "O processo de certificação dos Vinhos dos Algarve" - Eng.º Carlos Garcia (Presidente da CVR Algarve

- Comissão Vitivinícola do Algarve)

 

 "Potencial enólogo da região do Algarve" - Eng.º Mário de Andrade (Enólogo)

 

 "Os valores intrínsecos dos Vinhos do Algarve" - Eng.ª Maria João Fernão-Pires (Instituto de Vinha e

do Vinho)

 

 15h00 - Espetáculo de música tradicional portuguesa com "Os Barlaventinos"

 

 16h00 - Demonstração de culinária ao vivo com produtos regionais - Chef Augusto Lima

 

 16h30 - Momentos de fado com Ana Batista (vencedora do concurso "Festival Sons do Fado" - Lagoa

2012)

 

 17h30 - Concerto de acordeão com os alunos do Conservatório de Música de Portimão

 

 18h30 - Espetáculo com araras

 

 19h00 - Concerto com "Pequenos Sulistas", do Conservatório de Música de Portimão

 

 20h30 - Demonstração de culinária ao vivo com produtos regionais - Chef José Moura

 

 21h30 - Concerto com Grupo Coral Adágio

 

 24h00 - Encerramento
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 11h00 - Abertura do certame

 

 15h00 - Espetáculo de música tradicional portuguesa pelo Grupo Coral de Portimão

 

 16h30 - Demonstração de culinária ao vivo com produtos regionais - Chef Augusto Lima

 

 18h00 - Espetáculo com araras

 

 20h00 - Demonstração de culinária ao vivo com produtos regionais - Chef Henrique Leandro

 

 21h00 - Atuação do Rancho Folclórico da Figueira

 

 22h00 - Encerramento

 

 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=5692
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A134

86% dos turistas não soube da existência do ´Allgarve´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2012

Meio: Publituris.pt

URL: http://www.publituris.pt/2012/03/23/86-dos-turistas-nao-soube-da-existencia-do-
allgarve/

 

A larga maioria dos turistas (86%) não teve conhecimento da existência do programa 'Allgarve', de

acordo com um estudo de avaliação levado a cabo pelo Centro de Estatística Aplicada e Previsão

(CEAP), da Universidade do Algarve. Na última edição do programa, no ano passado, 83% dos turistas

disse não ter participado em qualquer evento e, entre os principais motivos para isso, o

desconhecimento do programa foi um dos mais apontados. Entre os turistas que tiveram

conhecimento e participaram no 'Allgarve'11' , 8% esteve presente num evento e 92% em dois. A

música pop/world (41,7%) e a animação de rua (16,7%) foram as áreas temáticas com maior

participação por parte dos turistas. 50% dos turistas ficou 'muito satisfeito' com a qualidade do

progama e 30% declarou-se 'satisfeito'. Por outro lado, 52,6% dos inquiridos referiu que o programa

'Allgarve' contribuiu para melhorar a promoção de produtos regionais/locais. Entre os turistas que

sugeriram melhorias ao programa, 62,5% defendeu que deve existir mais divulgação, ao passo que

25% sugeriu um aumento do número de eventos e 12,5% propôs um incremento na divulgação do

programa nas praias. Os turistas que contribuíram para este estudo foram maioritariamente ingleses

(54,2%) e irlandeses (17,4). São repetentes quanto ao destino de férias (89%), com um número

médio de estadas anteriores aproximadamente igual a 9. As praias e a gastronomia foram os aspectos

de que mais gostaram no Algarve, que foi praticamente recomendado por todos (98%) como destino

de férias, e 96% disse que queria regressar.
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A135

  Tiragem: 41286

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 22

  Cores: Cor

  Área: 29,46 x 33,47 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 40900164 23-03-2012

A Comissão Europeia e o governo Es-

panhol deram ontem indicações de 

que o Governo lhes garantiu a con-

cretização de algum novo tipo de 

ligação ferroviária entre Portugal e 

Espanha, apesar do abandono defi -

nitivo do TGV decretado por Lisboa, 

na sequência do chumbo do Tribunal 

de Contas ao contrato celebrado com 

o consórcio Elos. Passos Coelho reite-

rou ontem que “o projecto do TGV é 

um projecto que está arrumado”,

A questão foi ontem debatida en-

tre o ministro da Economia, Álvaro 

Santos Pereira, e a sua homóloga es-

panhola, Ana Pastor, à margem de 

uma reunião do conselho de minis-

tros dos transportes da União Euro-

peia (UE).

Álvaro Santos Pereira não quis fa-

zer declarações aos jornalistas, mas 

Ana Pastor afi rmou que o seu ho-

mólogo português lhe garantiu que 

qualquer que seja a ligação ferroviá-

ria que vier a ser construída entre os 

dois países, será feita de acordo com 

a bitola (distância entre os carris) eu-

ropeia para permitir a conexão ao 

resto da Europa, algo que, de resto, 

já estava previsto no projecto agora 

abandonado. “A garantia que me deu 

o ministro português há apenas 20 

minutos foi que a bitola em Portugal 

será a bitola europeia. Isto deu-me de 

imediato uma grande tranquilidade 

porque o mais importante para nós 

é a bitola”, afi rmou, frisando: “é uma 

boa notícia para Espanha”.

Quanto ao resto, Ana Pastor afi r-

mou que Portugal deverá dizer “qual 

é a sua decisão defi nitiva” na matéria 

no quadro de uma reunião prevista 

para os primeiros dias de Abril entre 

os responsáveis portugueses, espa-

nhóis e franceses. 

Também Sim Kallas, comissário 

europeu responsável pelos transpor-

tes, desdramatizou por completo o 

abandono do TGV, precisando mes-

mo que considera “mais racional” a 

opção por uma ligação de velocidade 

inferior. “Penso que se mantém uma 

conexão importante”, entre Portugal 

e Espanha, afi rmou o comissário no 

fi nal da reunião dos Vinte e Sete, pre-

cisando: “encontrámos um entendi-

mento comum com Portugal”. 

Contudo, o Governo português 

O Governo diz que aposta será agora feita ao nível do transporte de mercadorias

HELDER OLINO

Madrid à espera de nova ligação 
ferroviária entre Portugal e Espanha

não explica qual será a ligação fer-

roviária que vai substituir o projecto 

agora abandonado. Álvaro Santos Pe-

reira diz privilegiar a ligação de mer-

cadorias entre Sines e Badajoz, mas 

com o projecto do TGV caiu também 

o troço que faltava desse eixo para 

completar a ligação daquele porto 

marítimo a Espanha. É que, ao lado 

da linha de alta velocidade entre Évo-

ra e Caia, seria construída uma via 

única para mercadorias, completan-

do assim a ligação ferroviária há mui-

to desejada pelo porto de Sines.

Outra questão não explicada (o Mi-

nistério da Economia não respondeu 

ontem às questões do PÚBLICO) é a 

da ligação ferroviária Lisboa-Madrid 

para passageiros. O projecto agora 

defunto previa uma linha para pata-

mares de 300 Km/hora por forma a 

que as duas capitais fi cassem à dis-

tância de três horas, o que colocava o 

projecto no seu limiar de rentabilida-

de. Velocidades inferiores implicam 

um aumento do tempo de percurso 

Chumbo do Tribunal de Contas implica que Portugal terá de começar do zero e fazer novo concurso para 
um projecto menos ambicioso. Governo não explica quando nem como nem com que fi nanciamento

Investimento público

PSD e CDS querem apurar responsabilidades em contratos “lesivos”

Debate parlamentar foi dominado por trocas de acusações sobre o TGV

O
PSD e o CDS querem 
que se apure todas as 
responsabilidades em 
torno da assinatura dos 

contratos do TGV que “não 
protegeram o interesse público” 
e numa altura em que já se sabia 
que o país “não tinha dinheiro” 
para o projecto. 

A ofensiva ao PS foi lançada 
pelo deputado Hélder Amaral, 
do CDS-PP, durante um 
debate ontem no Parlamento, 
lembrando que o Tribunal de 
Contas apontou irregularidades 
nos contratos. “É fundamental 
saber onde, como e porquê 
se assinou esses contratos. É 
preciso saber quem, onde e 

como não protegeu o interesse 
público”, acrescentou.

O deputado sublinhou que 
não se trata de fazer “nenhuma 
perseguição judicial”. É sim 
uma “avaliação política e essa 
avaliação política, como diz o 
povo, quem não deve não teme 
e, portanto, se têm explicações 
a dar, têm de ser dadas”, 
afirmou.

Momentos antes o deputado 
do PSD Adriano Rafael também 
tinha colocado a questão do 
TGV no plano de apuramento de 
responsabilidades do anterior 
governo. “Atempadamente”, 
ainda “antes da assinatura”, o 
PSD alertou para “a gravidade 

do contrato em cima da mesa”, 
que seria “o maior erro de 
gestão pública da história 
da democracia”. É preciso 
“começar a responsabilizar 
quem tão conscientemente lesa 
o Estado português”, rematou. 

O PS, pela voz de Ana Paula 
Vitorino, lembrou que foi a 
anterior coligação PSD/CDS que 
lançou o TGV “com pompa e 
circunstância” e “não com uma 
linha mas com cinco linhas”. 

Luis Fazenda, líder da bancada 
do BE, voltou a questionar o 
modelo de financiamento – as 
parcerias público-privadas – 
mas reiterou a necessidade de 
se fazer a obra. Sofia Rodrigues

Carlos Cipriano e Isabel 
Arriaga e Cunha, Bruxelas
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que deixa de ser competitivo com a 

aviação e que coloca no vermelho a 

operação comercial.

No lado espanhol o projecto pa-

ra a alta velocidade a 300 Km/hora 

mantêm-se, tendo sido já constru-

ídos perto de uma centena de qui-

lómetros de plataforma (incluindo 

pontes, viadutos e aterros) entre Mé-

rida e Badajoz.

“O abandono da alta velocidade 

traduz uma opção do governo so-

bre a competitividade do território 

português relativamente às activi-

dades como o turismo e serviços. 

Portugal será uma das poucas ca-

pitais europeias que fi ca de fora da 

rede de alta velocidade e no espaço 

ibérico Lisboa perderá competitivi-

dade”, defende Manuel Tão, que fez 

em Inglaterra um doutoramento em 

Economia de Transportes, cuja tese 

foi precisamente a linha de alta ve-

locidade Lisboa-Madrid. O também 

investigador na Universidade do Al-

garve, diz que a capital portuguesa 

fi cará dependente unicamente das 

auto-estradas e do transporte aéreo, 

ou seja do petróleo, “o que nos dias 

que correm não é propriamente uma 

vantagem competitiva”.

Já José Manuel Viegas acha pre-

ferível “esperar por melhores dias” 

em vez de avançar com um investi-

mento desta natureza. Este professor 

catedrático do Técnico diz que nada 

impede que se volte a relançar o pro-

jecto quando o país tiver recursos pa-

ra tal, seja dentro de dois ou de dez 

anos, mas chamou a atenção para o 

que considera um erro – a linha em 

bitola europeia de Sines a Espanha. 

“Eu não investiria um tostão numa 

linha em bitola europeia sem ter a 

certeza de que os espanhóis fariam 

a mesma coisa”, disse, adiantando 

que era mais prudente continuar 

Sines-Badajoz com a bitola ibérica, 

uma vez que desta forma se assegura 

a ligação daquele porto marítimo a 

toda a península.
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TGV: Especialista alerta para riscos de abandono do projeto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/03/2012

Meio: TSF Online

URL: http://www.tsf.pt/Common/print.aspx?content_id=2380549

 

À TSF, um especialista em comboios, defendeu que a decisão do Executivo de abandonar em definitivo

o projeto de alta velocidade acarreta vários riscos.

 

 A estratégia do Governo de ter abandonado em definitivo o projeto do comboio de alta velocidade não

é consensual.

 

 Ouvido pela TSF, um especialista em comboios e professor na Universidade do Algarve disse que a

decisão do Executivo tem vários riscos.

 

 Manuel Margarido Tão, investigador em Economia dos Transportes, sublinhou que Portugal vai

transformar-se numa espécie de jangada de pedra ao ficar cada vez mais longe de Madrid.

 

 publicado a 2012-03-23 às 13:57

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2380549

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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TSF

 	Meio: TSF - Notícias

 	Duração: 00:03:26

 	Hora de emissão: 13:06:00 
ID: 40915399

 
23/03/2012

Abandono do projeto do comboio de alta

velocidade

 

Não é consensual a estratégia do governo de ter abandonado em definitivo o projeto do comboio de

alta velocidade. Há um especialista em comboios, um professor da Universidade do Algarve que faz o

alerta: esta decisão tem vários riscos. Declarações de Manuel Margarido.
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O TRUST é uma iniciativa 
de investigação e desenvolvi-
mento no âmbito do 7º Pro-
grama Quadro da União Eu-
ropeia, iniciada em maio de 
2011 e com a duração de 48 
meses, e que envolve 30 par-
ceiros de 11 países, entre cen-
tros de investigação, univer-
sidades, entidades gestoras e 
pequenas e médias empresas, 
contando também com a par-
ceria da International Wa-
ter Association. Dias 3 e 4 de 
abril na Universidade do Al-
garve - Polo Gambelas – tem 
lugar o TRUST Cities Pla-
tform and Workshop on Al-

ternative Resources.
Focalizado no tema da 

sustentabilidade dos serviços 
de águas, o projeto tem por 
objetivo principal dotar as en-
tidades gestoras das soluções 
e ferramentas que permitam 
enfrentar os principais desa-
fios futuros do sector, nome-
adamente no que diz respei-
to às questões relacionadas 
com as alterações climáticas, 
crescimento demográfico, 
fenómenos migratórios, ur-
banização crescente e enve-
lhecimento das infraestrutu-
ras, abrangendo aspetos tão 
diversos como governância, 

tecnologias, gestão dos recur-
sos ou eficiência energética.

A participação portu-
guesa no TRUST envolve o 
LNEC, o Instituto Superior 
Técnico entre outras entida-
des e a Águas de Portugal, 
que além de fornecer infor-
mação de base ao desenvol-
vimento dos modelos e me-
todologias, participa também 
com casos de estudo, em con-
creto a Águas do Algarve, en-
quanto entidade gestora que 
opera numa região onde a 
procura de água é marcada 
por uma forte sazonalidade.

Este será um dos nove ca-

sos de estudos que permitirão 
demonstrar os principais re-
sultados do projeto, integran-
do, juntamente com Atenas, 
na Grécia, e a Reggio Emilia, 
em Itália, o cluster «Escassez 
de água». Contribuem tam-
bém para este projeto a AdP 
Internacional, no âmbito 
do desenvolvimento do pla-
no diretor do Kilamba-Kia-
xi em Angola e a Simtejo, em 
cujas infraestruturas serão re-
alizados ensaios de campo de 
diversas tecnologias de tra-
tamento de águas residuais 
(leitos de macrófitas e mem-
branas cerâmicas).

TrusT para enfrentar os principais
desafios futuros do setor da água 
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A crise no comércio tradicio-
nal afeta todas as cidades do 
país. Portimão é uma cidade 
que sofre da falta de procura 
a par de todas as outras.

Será que Portimão maxi-
miza o seu potencial de pro-
cura quando nos últimos 10 
anos terão fechado umas 15 
dezenas de lojas, 40 a 50% 
das anteriormente existen-
tes? Será que em Portimão o 
comércio tradicional tem ca-
pacidade de oferta para atin-
gir o objectivo de captar o po-
tencial de consumidores que 
Portimão reúne anualmente?

No próximo dia 23 de 
março, no seminário  «Co-
mércio Tradicional de Por-
timão: Haverá solução?» os 
alunos do Curso Superior de 
Gestão da ESGHT/Univer-
sidade do Algarve, no âmbi-
to da unidade curricular de 
Marketing Estratégico, irão 

apresentar um estudo teóri-
co-prático no qual será ana-
lisado o comportamento dos 
consumidores do comércio 
tradicional de Portimão e 
análise comparativa das de-
terminantes de procura face 
às grandes superfícies.

Este é o primeiro estudo 
realizado e apresentado pu-
blicamente, o qual preten-
de dar a conhecer quem são 
os consumidores, quais as so-
luções estratégicas que ad-
vêm deste diagnóstico e aná-
lise dos pontos forte e fracos e 
oportunidades e ameaças que 
envolvem o comércio tradi-
cional da cidade.

O seminário realiza-se 
pelas 20h30m, no auditório 
da ESGHT – Escola Superior 
de Gestão Hotelaria e Turis-
mo - Universidade do Algar-
ve, campus de Portimão, Lar-
go Sárrea Prado.

Comércio tradicional de
portimão: Haverá solução?
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Teatro.
Terça-feira, dia 27, às 21h30, 
no Auditório Municipal, a 
Companhia de Teatro Con-
temporâneo apresenta a peça 
«Face». Entrada livre, sujeita à 
lotação da sala.
Acordeão.
Domingo, dia 25, às 15h00, no 
pavilhão da Nuclegarve, reali-
za-se a Gala do Acordeão.
Pintura.
Até ao dia 31 de março, na Ga-
leria de Arte Pintor Samora 
Barros, vai estar patente a ex-
posição de pintura «Palete de 
Cores», da autoria de Rosa Bar-
riga. Horário: 2ª a sábado das 
9h30 às 12h30 e das 13h30 às 
17h30. Encerra aos domingos e 
feriados.
Velharias.
Sábado, dia 24, às 8h00, no par-
que de estacionamento fren-
te ao Mercado Municipal das 
Areias de São João, realiza-se 
mais um feira de velharias.
Magia da água.
Até ao dia 31 de março, na Ga-
leria Municipal de Albufeira, 
pode visitar a exposição de fo-
tografia «Magia da Água», da 
autoria de Luís Nunes Alber-
to. Horário: 2ª a sábado das 
9h30 às 12h30 e das 13h30 às 
17h30. Encerra aos domingos e 
feriados.
Fotografia.
Até ao dia 30 de junho, no Mu-
seu Municipal de Arqueolo-
gia, está patente uma exposição 
de fotograia de Fausto Napier. 
Horário: 3ª a domingo das 
9h30 às 17h30. Encerra 2ª.

BTT.
Domingo, dia 25, às 9h00, com 
organização da Associação In-
ter-Vivos, realiza-se o BTT 
Trilhos 2012.
Exposição.
Vai estar patente até ao dia 13 
de abril, na Casa dos Condes, 
a exposição «D. Esteva III», or-
ganizada por Cerâmicas de Al-
coutim.

Exposição.
Vai estar patente até ao dia 15 
de abril, no Espaço +, a exposi-
ção fotodocumental Cristianus 
vobiscum cum et episcopus vo-
bis (Sou Cristão convosco e 
Bispo para vós - Santo Agos-
tinho, 354-430), organizada 
numa parceria entre a paróquia 
de Aljezur, Santa Casa da Mi-
sericórdia, Associação de De-
fesa do Património Histórico e 
Arqueológico  e Câmara.
Fotografia.
Até ao dia 25 de março, na ga-
leria de exposições temporárias 

da Junta de Freguesia de Ode-
ceixe, vai estar patente a expo-
sição de fotografia «Forças», de 
Luís Pais de Figueiredo. Horá-
rio: 9h00 às 15h30.

 

 

Histórias sem palavras.
Aos sábado, de manhã, na Bi-
blioteca Municipal, tem lu-
gar o «Cem histórias sem pa-
lavras», em que os mais novos 
convidam os mais velhos a par-
ticipar. Todos os sábados o 
tema é diferente.  
Desporto.
A Câmara Municipal, em arti-
culação com os clubes locais, 
está a realizar um conjunto 
bastante diversificado de ati-
vidades desportivas, o qual se 
destina à população do conce-
lho.

Teatro.
Sábado, dia 24, às 20h00, na 
Biblioteca Municipal, inter-
pretação pelos alunos do curso 
profissional de artes do espetá-
culo da peça teatral «Yerma», 
de Frederico Garcia Lorca. 
Entrada livre.
Jazz.
Quarta-feira, dia 28, às 21h30, 
no CAPa - Centro de Artes Per-
formativas do Algarve, concer-
to de jazz com Carlos Bica & 
Azul. Preço: 6 euros, desconto 
aos estudantes.
Espetáculo.
Sábado, dia 24, às 21h30 e do-
mingo, dia 25, às 16h00, no Te-
atro das Figuras,  comemora-
ções do Dia Mundial do Teatro 
com o espetáculo «Paris, Praia 
do Hawai» - uma noite de dan-
ça, teatro e música ao vivo no 
coração palpitante do Algarve. 
Preço: 5 euros.
Mistuna.
Sábado, dia 24, às 21h30, no 
grande auditório de Gambelas 
da Universidade do Algarve, 
realiza-se o Festival Mistuna 
2012, cuja receita reverte a fa-
vor da Associação CASA. Pre-
ço: 3,50 euros.
Ilustrações.
Até ao dia 31 de março, na Bi-
blioteca Municipal, vai estar 
patente a exposição de ilustra-
ções de Pilar Puyana.
Esculturas.
Vai estar patente até ao dia 17 
de junho, no Museu Munici-
pal, a exposição de esculturas 
da autoria de Villares Pires in-
titulada «9 reis, 9 estudos». 
Exposição.
Até ao dia 8 de abril, no Museu 
Municipal, vai estar patente a 
exposição «Passion», um dos 
projetos artísticos mais emble-
máticos do grupo internacio-
nal de escultores Karl Heinz 
Stock - Sculptorgroup. 
Homenagem.

Até ao dia 18 de março, no Mu-
seu Municipal, pode visitar a 
exposição de Rosário da Silva, 
homenagem ao artista farense.

 
 

Tertúlia.
Sexta-feira, dia 23, às 21h30, 
na Biblioteca Municipal, reali-
za-se uma tertúlia sobre a obra 
de Wenceslau de Morais, ten-
do como orador Pedro Teixei-
ra da Mota.
Coletiva.
Vai estar patente até ao dia 4 
de abril, na Escola de Artes de 
Lagoa, a exposição coletiva do 
grupo Giracor intitulada «Bem 
vinda a Primavera». 
Patico.
Até ao dia 31 de março vai es-
tar patente no átrio da Biblio-
teca Municipal, a exposição de 
pintura «Séries», da autoria de 
Patico. 
Artealgarve.
Até ao dia 7 de abril, na Única 
- Adega Cooperativa de Lagoa, 
vai estar patente o Arte Algar-
ve Open III, uma coletiva de 
artistas nacionais e estrangei-
ros.

Baile.
Sexta-feira, dia 23, às 21h00, 
na ACD Ferragudo, realiza-
se mais um baile de sexta-fei-
ra, desta vez animado por Fili-
pe Romão.
Fotografia.
Até ao dia 28 de abril, na ga-
leria aberta da ACD Ferragu-
do, vai estar patente uma expo-
sição de fotografia intitulado 
«Longas esperas, instantes fu-
gazes», da autoria de José Gar-
rancho.

 
 

Poetas populares.
Sábado, dia 24, às 14h00, na 
Biblioteca Municipal, realiza-
se um encontro de poetas po-
pulares e fado amador.
Audições.
Dia 24, às 19h00 e 21h30, no 
Centro Cultural, realizam-se as 
audições da Páscoa da Acade-
mia de Música de Lagos.
Baile.
Sábado, dia 24, às 21h00, na 
sede do Grupo dos Amigos do 
Chinicato, realiza-se o tradi-
cional baile da pinha.
Pintura.
Até ao dia 13 de abril, nos an-
tigos Paços do Concelho - Pra-
ça Gil Eanes, está patente a 
exposição de pintura de Elsa 
Zorkow. Horário: 9h00 às 
17h00.
Exposição.
Até ao dia 31 de março, nas 
salas de exposição do Centro 
Cultural, está patente a exposi-
ção «LoCAL - Coleção de Arte 
Contemporânea de Lagos». 

 

 

Teatro.
Sábado, dia 24, às 21h30, no 
Cine-Teatro Louletano, espetá-
culo teatral no âmbito do pro-
grama Cenários com apresen-
tação da peça «Cavalo Manco 
Não Trota». Às 18h30, na Fun-
dação Manuel Viegas Guerrei-
ro, Querença, apresentação da 
peça «No cantinho à lareira».
Adversus.
Sexta-feira, dia 23, às 21h30, na 
Biblioteca Municipal, espetá-
culo adVERSUS pela Andan-
te Associação Artistica. Entra-
da livre.
Baile.
Dia 24, às 21h00, Centro Social 
e Cultural Parragilense, reali-
za-se o baile da pinha animado 
por Luís Candeias.
Fotografia.
Até ao dia 26 de maio, no Cen-
tro de Experimentação e Cria-
ção Artística de Loulé, no Par-
que Municipal, está patente 
uma exposição de fotografia de 
Luís da Cruz.
Exposição.
Até ao dia 14 de abril, na Ga-
leria de Arte do Convento Es-
pírito Santo, vai estar patente a 
exposição «Women», da auto-
ria de Milita Doré. Dias úteis 
das 10h00 às 19h00; sábados 
das 9h30 às 14h00. 
Pintura.
Na Galeria Aqui há Arte vai 
estar patente até ao dia 24 de 
março a exposição «Espressões 
Humanas» composta por agua-
relas de Ana Rita Monteiro.
 
 

Concerto.
Sábado, dia 24, às 19h30, no 
Centro Cultural São Louren-
ço, concerto de piano por Paul 
Crossley.
Coletiva.
Até 31 de março, na galeria do 
Centro Cultural de São Lou-
renço, vai estar patente uma ex-
posição coletiva «The Artist’s 
Last Shirt». Horário: 10h00 às 
20h00.

  

Exposição.
Até ao dia 25 de março, na 
Galeria Praça do Mar, vai es-
tar patente a exposição de Fi-
lomena Campos «Tua voz mi-
nha voz». Horário: dias úteis 
– 15h00 às 22h00; sábado das 
10h00 às 22h00.

Exposição.
O Centro Cultural S. Louren-
ço apresenta na Galeria de Arte 
de Vale do Lobo a exposição de 
arte «Brincadeiras com Cadei-
ras», patente até 31 de agosto.

 

 

Exposição.
Até ao dia 8 de abril, na Galeria 
Santo António, vai estar paten-
te a exposição do artista plás-
tica Gil Maddalena intitulada 
«Músicos ao Vivo».

 

 

Aurea.
Sábado, dia 24, às 21h30, no 
Auditório Municipal, mais 
uma sessão do 1º Audi Jazz and 
Soul, com a presença do agru-
pamento Aurea.
Livro.
Sábado, dia 24, às 16h00, na Bi-
blioteca Municipal, apresenta-
ção do livro «O polvo desen-
gonçado», da autoria de Nídia 
Palma.
Jorge Pé-Curto.
Até ao dia 28 de abril, no au-
ditório municipal, vai estar pa-
tente a exposição de esculturas 
do artista Jorge Pé-Curto.
Sal de Olhão.
Esta é uma exposição que está 
patente no Museu Municipal, e 
que pode ser visitada até ao dia 
30 de junho.

Fotografia.
Entre 26 de março e 16 de abril, 
na Junta de Freguesia, vai es-
tar patente a exposição de foto-
grafias premiadas no concurso 
«Cidade de Olhão – Centro his-
tórico».
Baile.
Domingo, dia 25, às 16h00, no 
Cinema Topázio, a Associa-
ção Culturla Fusetense organi-
za mais uma matiné dançante 
abilhantada por Liliana Guer-
reiro.

Teatro.
Domingo, dia 25, às 21h00, na 
Casa do Povo, o Grupo de Tea-
tro A Gorda  apresenta o texto 
teatral «O sapateiro e o diabo».
 
 

Teatro.
Sábado, dia 24, às 22h00, na 
Junta de Freguesia, o Grupo 
de Teatro A Gorda  apresenta 
o texto teatral «O sapateiro e o 
diabo». 30 de março | 21h0
Exposição.
Vai estar patente na Junta de 
Freguesia a exposição «Algar-
ve Florido – Mouras Encanta-
das de Pechão inspiram fotó-
grafos» da Associação Livre de 
Fotógrafos do Algarve.

 
 
  
 

Música.
Domingo, dia 25, às 18h00, na 
Igreja do Colégio, no Ciclo de 
Sons acontece música de câma-
ra com os solistas da Orquestra 

do Algarve.
Espetáculo.
Sexta-feira, dia 23, às 21h30, 
no Teatro Municipal, espetá-
culo «Vem aí o Zé das Moscas», 
com o grupo de expressão dra-
mática do Ag. V. Esc. D. Marti-
nho de Castelo Branco, Escola 
Profissional de Lagoa e Grupo 
Infanto-Juvenil Coral Adágio. 
Preço: 2,5 euros.
Teatro.
Terça-feira, dia 27, às 21h30, 
no Teatro Municipal, para co-
memorar o Dia Mundial do 
Teatro espetáculo «Começar a 
acabar», com João Largo / Tea-
tro do Bolhão. Preço: 5 euros.
Palestra.
Sexta-feira, dia 23, às 20h30, na 
Casa Manuel Teixeira Gomes, 
palestra sobre a «Igualdade de 
Géneros», com Elsa Pais.
Artesanato.
Entre os dias 22 e 25, de quin-
ta-feira a domingo, na Alame-
da, vai estar patente uma mos-
tra de artesanato.
Fernando Pereira.
Segunda-feira, dia 26, às 21h30, 
no Auditório Municipal, espe-
táculo «As nossas canções», 
com Fernando Pereira. Bilhe-
te: 5 euros com descontos ha-
bituais.
EMARP.
Até ao dia 20 de abril, no hall 
de entrada da EMARP - Em-
presa Municipal de Águas e 
Resíduos de Portimão, vai es-
tar patente a exposição «Retra-
tos de Alvor», de António M. 
da Silva Rosado.
Revista.
No Boa Esperança Atlético 
Clube Portimonense, às 5ª e 6ª, 
às 21h00, e sábado e domingos 
15h30 e 21h00, revista à por-
tuguesa «Fecha as ‘nalgas’ que 
vem a troika».
Fotografia.
No Museu de Portimão pode 
apreciar a exposição «Uma ci-
dade, dois fotógrafos», com 
obras sobre Portimão de Júlio 
Bernardo e Francisco Oliveira, 
até ao dia 29 de abril. Horário: 
3ª das 14h30 às 18h30; 4ª a do-
mingo das 10h00 às 18h00. 

 

 

Ignite.
Sexta-feira, dia 23, às 19h00, 
no Museu do Trajo, decorre o 
1º Ignite do Algarve, onde cada 
orador tem cinco minutos para 
apresentar a sua ideia à plateia.
Fado.
Domingo, dia 25, às 21h00, no 
Museu do Trajo, o Grupo de 
Amigos do Museu orgganiza 
mais uma noite de fados.
Defesa pessoal.
Domingo, dia 25, entre as 9h00 
e as 13h00, na Escola Secundá-
ria José Belchior Viegas, reali-
za-se o 1º Workshop de Defesa 
Pessoal Feminino.
Pintura.
Até 31 de março, na Galeria 
Municipal, pode visitar a expo-
sição de pintura «Cores Fluen-
tes», criações de Idalécio Faus-
tino, um autodidata algarvio.
Arte em pedra.
Até 30 de abril, Centro de Ar-
tes e Ofícios, está patente a ex-
posição «Arte em pedra», com 

Agenda cultural

Almancil

Albufeira
Câmara - 289599500
GNR - 289590790
GNR Fiscal - 289589363
Bombeiros - 289586333
Centro Saúde - 289598400 Castro Marim

Câmara - 281510740
GNR - 281531004
Centro Saúde - 281530100

Alcoutim
Câmara - 281540500
GNR - 281546208 
Bombeiros - 281540450
Centro Saúde - 281540140

Aljezur
Câmara - 282990010
GNR - 282998130 
Bombeiros - 282990140
Centro Saúde - 282990200

Faro
Câmara - 289870870
GNR - 289887600
PSP - 289899899
PJ - 289884500 
Bombeiros M. - 289888000
Bombeiros V. - 289803604
Centro Saúde - 289830300
Hospital - 289891100
Capitania - 289887540

Lagos
Câmara - 282780900
GNR - 282770010
PSP - 282762930
Bombeiros - 282770790
Centro Saúde - 282780000
Hospital - 282770100
Pol. Marítima - 282762826
Capitania - 282762826

Monchique
Câmara - 282910200
GNR - 282912629
Bombeiros - 282912115
Centro Saúde - 282910100

Olhão
Câmara - 289700100
GNR - 289703089
PSP - 289702144
Bombeiros - 289710000
Capitania - 289714665
Centro Saúde - 289700260

Portimão
Câmara  - 288 470700
GNR - 282 420750
PSP - 282417717
PJ - 282405400
Bombeiros - 282422122
Hospital - 282450300
Pol. Marítima - 282417714
Capitania - 282417258

Lagoa
Câmara - 282380400
GNR - 282380190
Bombeiros - 282352888
Centro Saúde - 282340370

S. Brás Alportel
Câmara - 2899840000 
GNR - 289842210
Bombeiros - 289842666
Centro Saúde - 289840440

Quarteira

Moncarapacho

Vale do Lobo

Pechão

Loulé
Câmara - 289400600
GNR - 289463770
GNR Fiscal - 289314174
Bombeiros - 289400560
Centro Saúde - 289416513

FusetaFerragudo
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esculturas de Jorge Mendonça.
Escultura.
Até ao dia 31 de março, no Cen-
tro Museológico do Alportel, 
está patente a exposição de es-
cultura e pintura «A Salto», da 
autoria de Marcílio Campina.
Museu.
Patente até ao dia 26 de mar-
ço, na Galeria Nova do Museu, 
a exposição «O Museu em foto-
grafia», do Clube de Fotografia 
dos Amigos do Museu.
Fotografia.
Até ao dia 31 de março via estar 
patente no Centro de Artes e 
Ofícios uma exposição de foto-
grafia de Constant Van Scher-
penseel intitulada «À volta do 
mercado».

 

 

Livro.
Sexta-feira, dia 23, pelas 21h00, 
na Biblioteca Municipal, apre-
sentação da obra «Um piano 
para cavalos altos», de Sandro 
William Junqueira.
Via sacra.
Vai estar patente na Catedral 
de Silves, uma exposição cole-
tiva de fotografias da autoria de 
fotógrafos algarvios, documen-
tando a Via Sacra.

 
 

Teatro.
Terça-feira, 27, às 18h00, na Bi-
blioteca Municipal, comemo-
ração do Dia Mundial do Tea-
tro pela Armação do Artista.
Exposição. 
Até ao dia 31 de março, entre 
as 9h00 e as 17h00, na Junta de 
Freguesia de Santiago, vai estar 
patente a exposição «Canyons, 
monumentos e vales».  
Fotografia.
Museu Municipal - Palácio da 
Galeria vai estar patente até ao 
mês de junho a exposição «Fo-
tografar: a Família Andrade, 
olhares sobre Tavira». A expo-
sição reflete os olhares de qua-
tro gerações de fotógrafos da 
mesma família sobre Tavira.

 

 Arqueologia.
Até ao dia 18 de maio vai es-
tar patente em Vila do Bispo a 
exposição «Do mar aberto ao 
mare internum», composta por 
duas exposições: «Boca do rio 
na época romana», no Centro 
de Interpretação de Vila do Bis-
po e «A olaria romana da praia 
do Martinhal», pode ser visita-
da na Fortaleza de Sagres.

 

Audição.
Sexta-feira, dia 23, às 21h00, no 
Centro Cultural António Alei-
xo, tem lugar a audição da Pás-
coa do Conservatório Regional 
de Vila Real de Santo António.
Flamenco.
Sábado, dia 24, às 21h30, no 
Centro Cultural António Alei-
xo, «Marinerias», espetáculo 
de baile flamenco pela Acade-
mia de Baile Espanhol de Gra-
cia Diaz.
Velharias.
Dia 24, das 10h00 às 17h00, 
junto ao posto de turismo de 
Monte Gordo, realiza-se a feira 
de velharias e numismática.
Mercadinho.
Dia 25, das 10h30 às 17h30, em 
Cacela Velha, realiza-se o mer-
cadinho da primavera.
Tertúlia.
Sexta-feira, dia 23, às 17h30, na 
Biblioteca Municipal, o jornal 
Baixo Guadiana organiza mais 
uma tertúlia, sobre «Teatro, 
essa arte que apaixona».
Fotografia.
Até 30 de março, no Arquivo 
Histórico Municipal, pode vi-
sitar a exposição fotográfica de 
Ana Janeiro intitulada «Algar-
ve: arquitetura e espaços re-
cuperados». Horário: 9h30 às 
12h30 e das 14h00 às 16h45.
Manuel Cabanas.
Até ao dia 30 de março, no Ar-
quivo Histórico Municipal, vai 
estar patente a exposição dedi-
cada ao Espaço Manuel Caba-
nas.

Tavira
Câmara - 281320500
GNR - 281325704
PSP - 281322022
Bombeiros - 281322123
Centro Saúde - 281329000
Pol. Marítima - 281321777
Capitania - 281322438

Vila do Bispo
Câmara - 282630600
GNR - 282639112
Bombeiros - 282639285
Centro Saúde - 282636900

Agenda cultural

Vila Real
Câmara - 281510000
GNR - 281530150
PSP - 281543066
Bombeiros - 281512989
Centro Saúde - 281511371
Pol. Marítima - 281513999
Capitania - 281512035

Silves
Câmara - 282440800
GNR - 282442414
Bombeiros - 282442411
Centro Saúde - 282440020
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Projeto
Maré
Formosa 
em Tavira
Hoje, dia 22 março, pelas 17h, no 
Centro Ciência Viva de Tavira, 
ocorrerá uma palestra proferida 
pelo Prof. Duarte da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade do Algarve no âmbito 
do Projeto MaréFormosa. 

Este projeto de investigação 
pretende conhecer a forma como 
a maré se propaga e perde energia 
nos seus canais principais, mas 
também conhecer os períodos de 
imersão e os tempos de residên-
cia da água, por exemplo, nas áre-
as dos viveiros. 

Esta investigação torna-se re-
levante, uma vez que os estudos 
anteriores foram fundamentados 
com base em modelos matemáti-
cos e não em dados hidrodinâmi-
cos registados na ria. 

Pretendem os investigadores, 
assim, conhecer melhor os parâ-
metros que influenciam os orga-
nismos que habitam na Ria For-
mosa, nomeadamente a nível dos 
seus ciclos de vida.
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Algarve recebeu Jornadas do Dia Mundial do Assistente Social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2012

Meio: Bola Online

URL: http://www.abola.pt/mundos/ver.aspx?id=322198

 

O anfiteatro Eng. José Silvestre do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve,

recebeu as jornadas comemorativas do Dia Mundial do Assistente Social, que tiveram na sua abertura

a presença de Macário Correira, presidente da Câmara Municipal de Faro.

Na iniciativa participaram algumas dezenas de profissionais que ao longo do dia debateram vários

temas, destacando-se o assistente social e as políticas sociais em contexto de crise, a razão e o sentir,

tensões e desafios de uma assistente social, entre outros temas.

Em comunicado, a Associação dos Profissionais de Serviço Social (APSS) revelou que tem visto

reforçados os seus esforços na prossecução do processo de criação da Ordem dos Assistentes Sociais,

através da cooperação ativa das suas delegações regionais em contactos oficiais e oficiosos com

atores políticos.

Fotos de Carlos Vidigal JR./ASF
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Projeto «PT-POLIS» mobiliza jovens do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125967

 

O projeto PT-POLIS, uma iniciativa da Fundação Bracara Augusta, realizada no âmbito da Braga 2012

- Capital Europeia da Juventude, vai estar em Faro no dia 30 de março, com a colaboração da direção

regional do Algarve do Instituto Português da Juventude (IPJ).

 

 O programa da ação terá dois momentos distintos. Durante a manhã, entre as 10:00 horas e as

12:00, decorre, no campus da Penha da Universidade do Algarve, uma ação de formação educação

sexual e doenças sexualmente transmissíveis.

 

 À tarde, na delegação regional do IPJ, das 15:00 às 17:00, realiza-se um seminário, sobre o tema

Pensa global, age local - Participação dos Jovens em organismos representativos locais e distritais.

 

 Este projeto tem como objetivos promover uma ampla discussão nacional sobre o processo

democrático, promover a participação dos jovens na cidadania portuguesa e incrementar a

participação destes de forma ativa e democrática em estruturas sociais e organizações juvenis.

 

 Com uma duração de seis meses, a iniciativa passa pelas capitais de distrito e regiões autónomas,

juntando um total de 620 jovens de todo o país, os quais terão a oportunidade de representar as suas

organizações juvenis e os seus distritos durante todo o projeto PT-POLIS.

 

 No final do projeto, será realizado um seminário em Braga, para discussão das conclusões de todos os

seminários distritais.

 

 Mais informações nos sítios http://www.juventude.gov.pt e http://www.bragacej2012.com ou através

do telefone 289891820.

 

 Redacção DORS

 

 08:37 quinta-feira, 22 março 2012
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Especialistas dizem que abandonar troço Poceirão-Caia é prejudicial para o país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2012

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=2378328

 

Especialistas em comboios são unanimes em dizer que o troço ferroviário Poceirão-Caia é importante e

que o abandono do projeto, anunciado na quarta-feira pelo ministro da Economia, é prejudicial para o

país.

 

 "É uma notícia muito má. Praticamente deixa o país sem qualquer investimento ferroviário de relevo

nos próximos seis anos", disse à Lusa Manuel Tão, professor na Faculdade de Economia da

Universidade do Algarve.

 

 O, na quarta-feira à noite, em comunicado, que o projeto do TGV (comboio de alta velocidade) será

"definitivamente abandonado", depois do chumbo do Tribunal de Contas ao contrato do troço

Poceirão-Caia.

 

 Na nota, o governo reafirma que, em termos de redes ferroviárias transeuropeias, a sua prioridade

está nas ligações de transporte de mercadorias a partir de Sines e Aveiro, visando "reforçar as

condições para o aumento da competitividade das exportações portuguesas".

 

 Sobre esta prioridade, Manuel Tão frisou que "é tudo fantasia" porque Espanha não vai investir em

qualquer alteração de bitola para "atender a um capricho de Portugal".

 

 O especialista em comboios sublinhou ainda que o atual acesso ferroviário do Porto de Sines a

Espanha "é pouco competitivo" e explicou que "é preciso ir quase até Tomar e depois voltar a sul

porque não existe uma ligação através do Alentejo".

 

 Com a não construção do troço Poceirão-Caia, Manuel Tão teme que aquele porto vá perder

competitividade e que "outros portos, nomeadamente Algeciras ou Valência, possam emergir como

oportunidades de negócio muito mais atraentes".

 

 Por seu lado, o professor universitário Paulino Pereira defendeu que o troço Poceirão-Caia deve ser

"renegociado para se tornar mais vantajoso face ao que tinha sido anunciado" e que deve ser

construído para "não se perder o financiamento comunitário" e porque "tem grandes vantagens no
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transporte de mercadorias".

 

 Para este especialista em comboios, o Governo deve começar já a pensar no quadro comunitário

2014-2020, no âmbito do qual deve privilegiar a ligação Vilar Formoso-Irun, Espanha.

 

 "Nós asseguramos as ligações até Vilar Formoso", acrescentou Paulino Pereira, frisando que essa

ligação é "importante para escoar as mercadorias do Porto de Sines".

 

 Posição diferente tem o empresário Henrique Neto, para quem a ligação de mercadorias não deve

passar por Madrid, porque a capital espanhola não tem ligações ferroviárias à Europa.

 

 "A maioria das mercadorias que vão para a Europa segue por Valladolid, Irun e Paris. A linha

[portuguesa] ideal é a do Norte e da Beira em direção à Europa e não a Madrid", disse.

 

 Henrique Neto criticou as opções do Governo, afirmando que "tem vindo a servir os interesses de

Espanha e Espanha quer que nós liguemos a Madrid para ficarmos dependentes deles". Para o

empresário, "Madrid não tem interesse nenhum para a economia portuguesa".

 

 Henrique Neto disse ainda não concordar com a "insistência" do Governo nos portos de Sines e

Aveiro, defendendo que os caminhos de ferro "são muito importantes é a partir das fábricas". "Os

espanhóis é que lhes meteram na cabeça que era importante o acesso aos portos", disse.

 

 publicado a 2012-03-22 às 14:27

 

 Para mais detalhes consulte:

 

 http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=2378328

 

 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados
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TGV: Abandonar troço Poceirão-Caia é prejudicial para país - especialistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2012

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/14354/

 

22-03-2012 13:32 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Lisboa, 22 mar (Lusa) -- Especialistas em comboios são unanimes em dizer que o troço ferroviário

Poceirão-Caia é importante e que o abandono do projeto, anunciado na quarta-feira pelo ministro da

Economia, é prejudicial para o país.

 

 "É uma notícia muito má. Praticamente deixa o país sem qualquer investimento ferroviário de relevo

nos próximos seis anos", disse hoje à Lusa Manuel Tão, professor na Faculdade de Economia da

Universidade do Algarve.

 

 O Governo anunciou na quarta-feira à noite em comunicado que o projeto do TGV (comboio de alta

velocidade) será "definitivamente abandonado", depois do chumbo do Tribunal de Contas ao contrato

do troço Poceirão-Caia.

 

 O comunicado refere que a decisão do Tribunal de Contas "vem, na perspetiva do Governo, encerrar a

polémica em torno do projeto do TGV, que será, assim, definitivamente abandonado".

 

 Na nota, o Governo reafirma que, em termos de redes ferroviárias transeuropeias, a sua prioridade

está nas ligações de transporte de mercadorias a partir de Sines e Aveiro, visando "reforçar as

condições para o aumento da competitividade das exportações portuguesas".

 

 Sobre esta prioridade, Manuel Tão frisou que "é tudo fantasia" porque Espanha não vai investir em

qualquer alteração de bitola para "atender a um capricho de Portugal".

 

 O especialista em comboios sublinhou ainda que o atual acesso ferroviário do Porto de Sines a

Espanha "é pouco competitivo" e explicou que "é preciso ir quase até Tomar e depois voltar a sul

porque não existe uma ligação através do Alentejo".
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 Com a não construção do troço Poceirão-Caia, Manuel Tão teme que aquele porto vá perder

competitividade e que "outros portos, nomeadamente Algeciras ou Valência, possam emergir como

oportunidades de negócio muito mais atraentes".

 

 Por seu lado, o professor universitário Paulino Pereira defendeu que o troço Poceirão-Caia deve ser

"renegociado para se tornar mais vantajoso face ao que tinha sido anunciado" e que deve ser

construído para "não se perder o financiamento comunitário" e porque "tem grandes vantagens no

transporte de mercadorias".

 

 Para este especialista em comboios, o Governo deve começar já a pensar no quadro comunitário

2014-2020, no âmbito do qual deve privilegiar a ligação Vilar Formoso-Irun, Espanha.

 

 "Nós asseguramos as ligações até Vilar Formoso", acrescentou Paulino Pereira, frisando que essa

ligação é "importante para escoar as mercadorias do Porto de Sines".

 

 Posição diferente tem o empresário Henrique Neto, para quem a ligação de mercadorias não deve

passar por Madrid, porque a capital espanhola não tem ligações ferroviárias à Europa.

 

 "A maioria das mercadorias que vão para a Europa segue por Valladolid, Irun e Paris. A linha

[portuguesa] ideal é a do Norte e da Beira em direção à Europa e não a Madrid", disse.

 

 Henrique Neto criticou as opções do Governo, afirmando que "tem vindo a servir os interesses de

Espanha e Espanha quer que nós liguemos a Madrid para ficarmos dependentes deles".

 

 Para o empresário, "Madrid não tem interesse nenhum para a economia portuguesa".

 

 Henrique Neto disse ainda não concordar com a "insistência" do Governo nos portos de Sines e

Aveiro, defendendo que os caminhos de ferro "são muito importantes é a partir das fábricas".

 

 "Os espanhóis é que lhes meteram na cabeça que era importante o acesso aos portos", disse.

 

 MCL (ER).

 

 Lusa/fim
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Tribunal da relação de Faro terá de esperar pela reorganização do mapa judiciário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23523&visual=8&id=0&print_article
=1

 

21-03-12

 

 O secretário de Estado da Justiça remeteu esta quarta-feira a decisão de instalar um tribunal da

relação em Faro para o momento em que o ministério apresentar à Assembleia da República a

proposta final de reorganização do mapa judiciário.

 

 Fernando Santos reuniu-se hoje com o presidente da Câmara de Faro, Macário Correia, que esperava

que o encontro clarificasse o impasse na construção de um tribunal de segunda instância em Faro,

criado por lei há 13 anos.

 

 Contudo, em declarações aos jornalistas, à margem do encontro, o secretário de Estado da

Administração Patrimonial e equipamentos da Justiça afirmou não ter ido ao Algarve "para isso".

 

 "Quando for decidida a proposta da senhora ministra da Justiça na Assembleia da República

relativamente ao mapa judiciário, passaremos da fase de ensaio para uma proposta final e nessa

altura ficar-se-á a saber qual a proposta definitiva", afirmou.

 

 De acordo com o governante, a visita que cumpre ao Algarve insere-se numa ronda que está a fazer

pelo país para conhecer melhor os estabelecimentos prisionais e os tribunais portugueses.

 

 Fernando Santos visitou na terça-feira o Estabelecimento Prisional de Silves, hoje de manhã o de

Olhão e à tarde prevê visitar o de Faro, no âmbito de um plano de expansão da rede de prisões que

está a ser preparado.

 

 "É uma questão essencial dada a grande pressão que está a haver de mais reclusos no Algarve",

referiu, sublinhando que há muitos detidos na prisão de Pinheiro da Cruz que pertencem ao Algarve,

embora a situação já "tenha sido pior".

 

 Além das prisões e tribunais, Fernando Santos visitou hoje também o campus da Penha da

Universidade do Algarve no âmbito de um levantamento de edifícios públicos disponíveis para serem
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usados pelo Ministério da Justiça.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Extinção de espécies e tsunamis explicados em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/extincao-de-especies-e-tsunamis-explicados-em-faro/

 

. A Terra tem um campo magnético que orienta as nossas bússolas, mas esse campo mudou ao longo

da história do planeta. Quer saber como, quando e porquê? Ou ainda como é que a ciência utiliza o

magnetismo para estudar os grandes eventos da história da Terra, desde a extinção de algumas

espécies até aos tsunamis? As respostas serão dadas por Eric Font, investigador do Instituto D. Luís,

em Lisboa, e convidado do próximo Café Oceano, que se realiza às 18h30 desta quinta-feira (22), no

Pátio das Letras, em Faro. 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 professora Cristina Veiga Pires, também

docente naquela faculdade e atualmente subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade do Algarve. Esta tertúlia decorre uma vez por mês, num café-bar de Faro.
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As indústrias criativas e os embriões do Desenvolvimento Local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125839

 

Nas últimas décadas, a aniquilação das nossas potencialidades industriais, agrícolas, piscatórias, a

destruição do comércio tradicional, asfixiando literalmente os nossos centros urbanos, despovoando o

espaço rural, aliados ao desperdício inútil de biliões comunitários financiados (perante a impunidade a

que nos habituamos ), a reforma contínua e infindável da "alavanca essencial do desenvolvimento" - o

sistema educativo, envolvem-nos hoje na incerteza e na desconfiança em relação ao futuro.

 

 Porém, a nebulosa situação que a sociedade actual enfrenta e a perspectiva de um futuro incerto,

assentam em duas componentes distintas, embora fortemente relacionadas entre si: a crise da global

e a consequente asfixia da economia local ou regional. Mas, a degradação da micro economia - local

ou regional - deve-se à passividade e inércia com que os responsáveis encaram a crise conjuntural.

 

 Enfrentando o dramático panorama que nos rodeia, preocupa-nos acima de tudo o futuro das

gerações vindouras que país herdarão que sociedade lhes reservamos? Para além da monstruosa

dívida que perspectivas lhes restam?

 

 A nós, que tentamos resistir, a sombra de uma frustração inevitável torna-se uma ameaça teríamos

sido capazes de fazer melhor, se (?...)

 

 Apesar de tudo isto, realizou-se no passado dia 16, na Universidade do Algarve - na ESGHT, um

Seminário no âmbito do projecto KnowInG sob o tema "O turismo e as indústrias culturais e criativas"

que demonstrou, pela qualidade e excelência das intervenções dos participantes, como pela exposição

dos resultados objectivos e extraordinários dos projectos apresentados e já concretizados - TASA,

Querença, Via Algarviana, que afinal possuímos alguns potenciais embriões que nos permitem - e só a

nós próprios - dar início à fase de recuperação que ansiosamente esperamos.

 

 Tais exemplos devem ser, urgentemente debatidos e disseminados pelo país tão depressa quanto for

possível!

 

 Imaginem os terrenos abandonados em Querença, devidamente aproveitados por jovens estudantes,

produzindo artigos de qualidade, que são absorvidos em feiras e mercados tradicionais - que atraem
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turistas - e consumidos pelos empreendimentos turístico do próprio município Afinal, de que estamos

à espera? Podem , estes exemplos, representar o ponto de partida para o início da recuperação mas

temos que iniciar a luta pela dignidade e pela confiança.

 

 Tudo começou por uma bola de neve e já vamos a meio da encosta, arrastando os "arbustos" que

ainda sobrevivem.

 

 A mais valia destes projectos a valorização da capacidade e empenho dos nossos jovens, a

colaboração da população residente, são fenómenos naturais que merecem todo o nosso apoio e

incentivo. Representam, indiscutivelmente, exemplos extraordinários a inspirar outras iniciativas e

projectos.

 

 Estranhamente, não detectamos, neste evento, a presença de autarcas quando as autarquias,

representem com toda a legitimidade, o papel de proximidade das populações, com responsabilidade e

vocação para intervir e agir directamente no seu espaço territorial

 

 A maioria dos responsáveis "centralizadores" encontram-se na capital, demasiado preocupados com a

"dívida, o deficit, com a troika..e com as PPPs", sem tempo e oportunidade para se preocupar

directamente com a população. Assim, temos nós que resolver o "nosso" problema. A estagnação e

destruição da economia local.

 

 Cabe às autarquias e às populações esta responsabilidade O investimento é irrisório uma gota de

água, a comparar com o que a EDP recebe do Estado num ano... apesar de suportarmos a energia

mais cara da Europa.

 

 Resta-nos a responsabilidade de acautelar o futuro dos nossos filhos e das gerações vindouras...

somos forçados a assumir iniciativas e a agir de acordo com o que a realidade nos demonstra.

 

 Só na Holanda, as indústrias criativas produzem trabalho para seis milhões de habitantes. No Reino

Unido é impressionante o desenvolvimento destas actividades.

 

 Não somos inocentes ao ponto de imaginar que a "dívida, o deficit ou a troika" não interferem na

economia local, mas é necessário agir no terreno e se pretendemos continuar à espera de acções e

orientações ou decisões talvez venha a ser tarde demais

 

 António Nóbrega

 

 23:53 terça-feira, 20 março 2012
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Faro: Alunos esclarecem dúvidas sobre saúde dos rins
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125943

 

No âmbito do Dia Mundial do Rim, a Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN) promove, no dia 23 de

Março, pelas 15h00, uma sessão de esclarecimento sobre a saúde dos rins, dirigida aos alunos da

Universidade do Algarve para a Terceira Idade.

 

 A palestra será dirigida por Ana Paula Silva, médica nefrologista membro da Sociedade Portuguesa de

Nefrologia e terá lugar nas instalações da Universidade do Algarve para a Terceira Idade, na Rua

Francisco Brito do Vale, antiga Rua Cidade Bolama, Bloco J - r/c Loja B.

 

 Esta iniciativa tem como objectivos sensibilizar a população para a saúde dos rins, sobretudo para a

relação entre a doença renal crónica e as doenças cardiovasculares, e educar sobre as formas de

prevenção e tratamento existentes.

 

 Segundo o presidente da Sociedade Portuguesa de Nefrologia, Fernando Nolasco, "em grande parte

dos casos, as doenças renais podem ser diagnosticadas precocemente e, assim, é possível que os

doentes consigam ter uma vida normal".

 

 Durante o mês de Março, a Sociedade Portuguesa de Nefrologia promove, por todo o país, sessões de

sensibilização e distribuirá material informativo para um maior esclarecimento da população.

 

 Em Portugal, estima-se que cerca de 800 mil pessoas sofram de doença renal crónica. A progressão

da doença é muitas vezes silenciosa, o que leva o doente a recorrer ao médico tardiamente, já sem

qualquer possibilidade de recuperação.

 

 Todos os anos surgem mais de dois mil casos de doentes em falência renal. Em Portugal existem

actualmente cerca de 16 mil doentes em tratamento substitutivo da função renal (cerca de 2/3 em

diálise e 1/3 já transplantados), e outros dois mil aguardam, em lista de espera, por um transplante

renal.

 

 Redacção DORS
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 12:04 quarta-feira, 21 março 2012
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Mapa Judiciário: Governo remete decisão de criar tribunal da relação em Faro para
proposta final
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125952

 

O secretário de Estado da Justiça remeteu hoje a decisão de instalar um tribunal da relação em Faro

para o momento em que o ministério apresentar à Assembleia da República a proposta final de

reorganização do mapa judiciário.

 

 Fernando Santos reuniu-se hoje com o presidente da Câmara de Faro, Macário Correia, que esperava

que o encontro clarificasse o impasse na construção de um tribunal de segunda instância em Faro,

criado por lei há 13 anos.

 

 Contudo, em declarações aos jornalistas, à margem do encontro, o secretário de Estado da

Administração Patrimonial e equipamentos da Justiça afirmou não ter ido ao Algarve "para isso".

 

 "Quando for decidida a proposta da senhora ministra da Justiça na Assembleia da República

relativamente ao mapa judiciário, passaremos da fase de ensaio para uma proposta final e nessa

altura ficar-se-á a saber qual a proposta definitiva", afirmou.

 

 De acordo com o governante, a visita que cumpre ao Algarve insere-se numa ronda que está a fazer

pelo país para conhecer melhor os estabelecimentos prisionais e os tribunais portugueses.

 

 Fernando Santos visitou na terça-feira o Estabelecimento Prisional de Silves, hoje de manhã o de

Olhão e à tarde prevê visitar o de Faro, no âmbito de um plano de expansão da rede de prisões que

está a ser preparado.

 

 "É uma questão essencial dada a grande pressão que está a haver de mais reclusos no Algarve",

referiu, sublinhando que há muitos detidos na prisão de Pinheiro da Cruz que pertencem ao Algarve,

embora a situação já "tenha sido pior".

 

 Além das prisões e tribunais, Fernando Santos visitou hoje também o campus da Penha da

Universidade do Algarve no âmbito de um levantamento de edifícios públicos disponíveis para serem

usados pelo Ministério da Justiça.
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 17:11 quarta-feira, 21 março 2012

 

 

Página 166



A167

Mapa Judiciário: Movimento de cidadãos quer Tribunal da Relação de Faro no centro
da cidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125955

 

O movimento Cidadãos com Faro no Coração (CFC) defendeu hoje que, caso o Tribunal da Relação de

Faro avance, deve ficar instalado no centro da cidade.

 

 O campus da Penha da Universidade do Algarve e o Palácio Belmarço - edifício que o CFC entende ser

adequado para receber o tribunal - são dois dos possíveis locais para a instalação do equipamento.

 

 O secretário de Estado da Justiça visitou hoje ambos os locais durante uma encontro o presidente da

Câmara de Faro, Macário Correia, que esperava clarificar o impasse na construção daquele tribunal,

criado por lei há 13 anos.

 

 Contudo, em declarações aos jornalistas, Fernando Santos remeteu a decisão para o momento em

que o ministério apresentar à Assembleia da República a proposta final de reorganização do mapa

judiciário.

 

 Em comunicado, o movimento cívico, liderado pelo ex-presidente da Câmara de Faro José Vitorino,

refere que a instalação daquele equipamento na universidade só deve ser considerada se não

comprometer a continuação do campus.

 

 "A hipótese do tribunal da relação na universidade não pode implicar a sua desativação, o que seria a

desgraça económica, social e cultural para Faro", lê-se no comunicado.

 

 Segundo aquele grupo de cidadãos, "são muitas as manobras nunca esclarecidas por parte do poder

central" relativamente à instalação de um tribunal de segunda instância em Faro, que, defendem, não

deve ser uma "mera extensão" do de Évora.

 

 O equipamento foi criado por decreto-lei em 1999, mas seis governos depois ainda não saiu do papel.

 

 Redacção DORS
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 17:15 quarta-feira, 21 março 2012
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BEST Engineering Week na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=13800

 

- 20.03.12

 

 O BEST Faro Algarve organiza a BEW (BEST Engineering Week ), um evento aberto a todos os

estudantes da Universidade do Algarve e onde têm oportunidade de contactar com a realidade

empresarial da região do Algarve. Uma excelente oportunidade de testarem as suas capacidades

inventivas, de aprendizagem e de trabalho em equipa, através da resolução de desafios teóricos e

práticos, tudo sob o olhar atento dos seus potenciais empregadores. Veja mais em ALGARVE PRESS

DIÁRIO

 

 - e-mail
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Festival de Tunas Mistas da 
Universidade do Algarve 

A Real Tuna Infantina/Tuna Mista da Universidade do Algarve 
vai organizar, dia 24 de março, o Festival de Tunas Mistas da Uni-
versidade do Algarve, uma iniciativa de carácter beneficente com 
a presença de quatro tunas portuguesas.

Com o objetivo de divulgar não só a UAlg mas também o distri-
to de Faro, o evento contará com as atuações da Escstunis – Tuna 
Mista da Escola Superior de Comunicação Social, (Lisboa), Tuna Mé-
dica de Lisboa, Estatuna – Tuna Mista de Abrantes e Taiscte – Tuna 
Académica do ISCTE.

As receitas deste festival, marcado para o grande auditório da 
UAlg, no campus de Gambelas, às 21:30 horas, revertem a favor do 
Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA). 
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Simulacro e informação 
pública em Loulé 
no Dia da Proteção Civil

Um simulacro, informação pública e uma conferência intermu-
nicipal foram as atividades promovidas pela Câmara Municipal de 
Loulé, através do seu serviço municipal de Proteção Civil (SMPC), no 
âmbito das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil.

No dia 1 de março, a tenda de informação pública esteve mon-
tada na Avenida José da Costa Mealha, em Loulé, numa iniciativa 
que contou também com a colaboração da Equipa Canina de Res-
gate do Algarve (ECRA) e do Rádio Amador Clube de Loulé, e com a 
participação ativa da população.

Neste mesmo dia, de comemoração da efeméride, realizou-
se um simulacro no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Loulé. 
O simulacro contou com a participação dos Bombeiros de Loulé, 
Guarda Nacional Republica, Equipa Canina de Resgate do Algarve 
e Serviço Municipal de Proteção Civil, e envolveu os utentes do lar.

“Neste momento foi ativado o plano de emergência interno, 
tendo o mesmo decorrido de forma bastante satisfatória”, subli-
nhou a autarquia.

Por outro lado, no dia 9 de março, realizou-se uma conferên-
cia intermunicipal, sob o tema «Sismo 1755, e se fosse hoje?», no 
Cine-Teatro de São Brás de Alportel, promovida pelos municípios de 
Loulé e São Brás, através dos seus serviços municipais de Proteção 
Civil, onde estiveram presentes cerca de 300 participantes.

A conferência foi moderada por Susana Pais, do serviço munici-
pal de Proteção Civil de Faro, e teve como oradores Rosa Mendes e 
João Estêvão, ambos docentes da Universidade do Algarve, Patrícia 
Gaspar, adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional de 
Proteção Civil, Emília Castela, do serviço municipal de Proteção 
Civil de Lisboa, Rui Graça, 2.º comandante operacional distrital, e 
Abel Gomes, comandante operacional distrital.
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     o p i n i ã o 

António nóbregA

antoniogoisnobrega@gmail.com

Nas últimas décadas, a aniquilação das nossas poten-
cialidades industriais, agrícolas, piscatórias, a destruição 
do comércio tradicional, asfixiando literalmente os nossos 
centros urbanos, despovoando o espaço rural, aliados ao 
desperdício inútil de biliões comunitários financiados (pe-
rante a impunidade a que nos habituamos…), a reforma 
contínua e infindável da “alavanca essencial do desenvol-
vimento” – o sistema educativo, envolvem-nos hoje na in-
certeza e na desconfiança em relação ao futuro.

Porém, a nebulosa situação que a sociedade actual en-
frenta e a perspectiva de um futuro incerto, assentam em 
duas componentes distintas, embora fortemente relacio-
nadas entre si: … a crise da global e a consequente asfixia 
da economia local ou regional. Mas, a degradação da micro 
economia – local ou regional – deve-se à passividade e inér-
cia com que os responsáveis encaram a crise conjuntural.

Enfrentando o dramático panorama que nos rodeia, 
preocupa-nos acima de tudo o futuro das gerações vindou-
ras…que país herdarão… que sociedade lhes reservamos? 
Para além da monstruosa dívida… que perspectivas lhes 
restam? 

A nós, que tentamos resistir, a sombra de uma frustra-
ção inevitável torna-se uma ameaça… teríamos sido capa-
zes de fazer melhor, se… (?...)

Apesar de tudo isto, realizou-se no passado dia 16, 
na Universidade do Algarve – na ESGHT, um Seminário no 
âmbito do projecto KnowInG sob o tema “O turismo e as 
indústrias culturais e criativas” que demonstrou, pela qua-
lidade e excelência das intervenções dos participantes, 
como pela exposição dos resultados objectivos e extra-
ordinários dos projectos apresentados e já concretizados 
– TASA, Querença, Via Algarviana, … que afinal possuímos 
alguns potenciais embriões que nos permitem – e só a nós 
próprios - dar início à fase de recuperação que ansiosamen-
te esperamos. 

Tais exemplos devem ser, urgentemente debatidos e 
disseminados pelo país… tão depressa quanto for possível!

Imaginem os terrenos abandonados em Querença, de-
vidamente aproveitados por jovens estudantes, produzin-
do artigos de qualidade, que são absorvidos em feiras e 
mercados tradicionais – que atraem turistas - e consumidos 
pelos empreendimentos turístico do próprio município… 
Afinal, de que estamos à espera? Podem , estes exemplos, 
representar o ponto de partida para o início da recupera-
ção… mas temos que iniciar a luta pela dignidade e pela 
confiança.

Tudo começou por uma bola de neve e já vamos a meio 
da encosta, arrastando os “arbustos” que ainda sobrevi-
vem.

A mais valia destes projectos… a valorização da ca-
pacidade e empenho dos nossos jovens, a colaboração da 
população residente, são fenómenos naturais que mere-
cem todo o nosso apoio e incentivo. Representam, indis-
cutivelmente, exemplos extraordinários a inspirar outras 
iniciativas e projectos.

Estranhamente, não detectamos, neste evento, a pre-
sença de autarcas… quando as autarquias, representem 
com toda a legitimidade, o papel de proximidade das po-
pulações, com responsabilidade e vocação para intervir e 
agir directamente no seu espaço territorial… 

A maioria dos responsáveis “centralizadores” encon-
tram-se na capital, demasiado preocupados com a “dívida, 
o deficit, com a troika..e com as PPPs”, sem tempo e opor-
tunidade para se preocupar directamente com a popula-
ção. Assim, temos nós que resolver o “nosso” problema. A 
estagnação e destruição da economia local. 

Cabe às autarquias e às populações esta responsabi-
lidade… O investimento é irrisório … uma gota de água, a 
comparar com o que a EDP recebe do Estado num ano... 
apesar de suportarmos a energia mais cara da Europa.

Resta-nos a responsabilidade de acautelar o futuro dos 
nossos filhos e das gerações vindouras... somos forçados a 
assumir iniciativas e a agir de acordo com o que a realidade 
nos demonstra.

Só na Holanda, as indústrias criativas produzem tra-
balho para seis milhões de habitantes. No Reino Unido é 
impressionante o desenvolvimento destas actividades.

Não somos inocentes ao ponto de imaginar que a “dí-
vida, o deficit ou a troika” não interferem na economia 
local, mas é necessário agir no terreno… e se pretendemos 
continuar à espera de acções e orientações ou decisões… 
talvez venha a ser tarde demais…

AS INDÚSTRIAS CRIATI-
VAS E OS EMBRIÕES DO 
DESENVOLVIMENTO LOCAL
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U.ALGARVE PROCURA ARGUMENTO PARA VIDEOJOGO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/03/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Aline Flor

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/12998

 

No âmbito do projeto europeu KnowInG, a concurso A tua criatividade é o nosso futuro! quer

encontrar a melhor história para ser o fio condutor de um videojogo sobre o Algarve.

 

 A Universidade do Algarve vai promover o concurso A tua criatividade é o nosso futuro!. O desafio

criativo é criar um argumento para um videojogo sobre turismo e cultura do Algarve, que promova a

região como destino turístico-cultural de excelência, nacional e internacionalmente.

 

 As candidaturas abrem no dia 29 de março e estendem-se até 31 de maio. O concurso é aberto

maiores de 18 anos de toda a comunidade algarvia, incluindo alunos da UAlg, estudantes de outras

escolas como a ETIC_Algarve e pessoas de qualquer formação ou profissão, aborda Marisa Madeira,

uma das responsáveis pelo projeto na UAlg. Só pedimos criatividade e que as pessoas sejam originais,

incentiva.

 

 O objetivo é envolver as pessoas neste desafio inovador, assim como em projetos europeus, salienta

Marisa Madeira. O concurso é uma iniciativa da Divisão de Empreendedorismo e Transferência de

Tecnologia da UAlg () no âmbito do projeto europeu- Conhecimento, Inteligência e Inovação para um

Crescimento Sustentável.

 

 Os participantes devem enviar um argumento escrito, havendo a opção visual para caracterizar as

personagens, descreve Marisa Madeira, que caracterize a autenticidade da região como destino

turístico-cultural de excelência tanto a nível nacional e internacional. O regulamento vai estar

brevemente no site do CRIA.

 

 O vencedor do melhor argumento terá direito a viajar até Atenas, na Grécia, para participar na Feira

e no Congresso KnowInG, de 25 a 27 de outubro, com workshops sobre conceção de videojogos e

uma visita ao Parque Tecnológico e Cultural de Lavrion. Aliás, a iniciativa da UAlg na área dos

videojogos partiu do facto de os parceiros gregos do Projeto KnowInG serem especialistas em

Edutainement: Jogos e Entretenimento, acrescenta Marisa Madeira.
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 O KnowInG é um projeto financiado pela União Europeia que abrange instituições regionais de

Espanha, França, Itália e Grécia, desde empresas a instituições públicas. Procurando desenvolver a

economia do conhecimento, a aposta é feita nos pontos fortes de cada lugar, com o objetivo de

aproximar a comunidade da região.

 

 No caso da Universidade do Algarve, a área de destaque é o Turismo e as Indústrias Culturais e

Criativas, numa tentativa de promover e desenvolver o turismo não só de praias, mas também numa

vertente cultural, remata Marisa Madeira.

 

 POR

 

  21/03/2012 17:48

 

ALINE FLOR
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Comércio tradicional de Portimão: haverá solução?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/03/2012

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=52535

 

Economia

 

 UAlg ESGHT

 

 A crise no comércio tradicional afeta todas as cidades do país. Portimão é uma cidade que sofre da

falta de procura a par de todas as outras. Os alunos do Curso Superior de Gestão da

ESGHT/Universidade do Algarve apresentam dia 23 de março, pelas 20h30m, o seminário Comércio

Tradicional de Portimão: Haverá solução?

 

 Será que Portimão maximiza o seu potencial de procura quando nos últimos 10 anos terão fechado

umas 15 dezenas de lojas, 40 a 50% das anteriormente existentes?

 

 Será que em Portimão o comércio tradicional tem capacidade de oferta para atingir o objetivo de

captar o potencial de consumidores que Portimão reúne anualmente?

 

 No próximo dia 23 de março, no seminário Comércio Tradicional de Portimão: Haverá solução? os

alunos do Curso Superior de Gestão da ESGHT/Universidade do Algarve, no âmbito da unidade

curricular de Marketing Estratégico, irão apresentar um estudo teórico-prático no qual será analisado o

comportamento dos consumidores do comércio tradicional de Portimão e análise comparativa das

determinantes de procura face ? s grandes superfícies.

 

 Este é o primeiro estudo realizado e apresentado publicamente, o qual pretende dar a conhecer quem

são os consumidores, quais as soluções estratégicas que advêm deste diagnóstico e análise dos

pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças que envolvem o comércio tradicional da cidade.

 

 O seminário realiza-se pelas 20h30m, de sexta feira dia 23, no auditório da ESGHT - Escola Superior

de Gestão Hotelaria e Turismo - Universidade do Algarve, Campus de Portimão, Largo Engº Sárrea

Prado.

 

 19 de Março de 2012 | 21:11
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Algarve   Tiragem: 158883

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 6,38 x 11,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40839076 20-03-2012
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Montemorense (O)   Tiragem: 2100

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Preto e Branco

  Área: 27,60 x 26,70 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40988615 20-03-2012

 A visita  Pastoral ao Escoural  - A visita  do  senhor Arcebis-
po de Évora, D. José Francisco Sanches Alves, ex-Pároco da nossa 
Freguesia será entre 15 e 29 de Abril.
 A visita será precedida de um tempo de missão levada a cabo 
por religiosas e leigos que vão ter com as pessoas, a suas casas, 
comunicando a visita e os principais actos do programa. A ima-
gem Nossa Senhora de Fátima com a qual desenvolvem algumas 
cerimónias, visitará a nossa terra para melhor preparar a vinda 
do Sr. Arcebispo.
 Aqui, temos a colaboração de um Sacerdote missionário, dis-
ponível para atender as pessoas, para a pregação, para presidir às 
Celebrações litúrgicas e orientar alguns actos devocionais.
 O programa da visita à Paróquia de Escoural será oportunamente 
divulgado. 

 Escouralense continua irregular - Na 16ª jornada o Es-
couralense recebeu o Perolivense e fruto do golo apontado por Vítor 
Pires venceu o seu opositor pela margem mínima.
 Na jornada seguinte o Escouralense foi a Borba e venceu por 
três bolas a zero. Nhau por duas vezes e João Charrua marcaram 
os golos da formação azul e branca.
 Na 18ª jornada o Escouralense recebeu o Bencatelense tendo 
obtido a maior goleada da época, pois venceu por esclarecedoras 
seis bolas a zero. Nhau por duas vezes, Paulo Pinheiro, Nuno 
Aldeias, Paulo Batista e Luís Balão foram os autores dos golos do 
Escouralense.
 Na jornada seguinte o Escouralense deslocou-se a Santiago Maior 
e perdeu por uma bola a zero, perdendo desta forma três preciosos 
pontos.
 Na 20.ª jornada o Escouralense recebeu o Monte do Trigo e foi 
goleado por quatro bolas a zero. A formação azul e branca não teve 
argumentos para contrariar os argumentos impostos pelo líder da 
classificação.

 Falecimentos - A 16 de Fevereiro faleceu Francisco José Bento, 
de 91 anos, natural de Nossa Senhora da Tourega, mas residente 
em Escoural quase toda a sua vida.
 Dia 19 do mesmo mês, também faleceu Teresa de Jesus, de 79 
anos, natural da Freguesia da Sé Évora, mas que também residiu 
bastantes anos na nossa Terra. 
 Presentemente era utente do nosso Lar de idosos.
 E no dia 21, também deixou de estar entre nós, Abílio Joaquim 
Galvão, Escouralense de 78 anos, que actualmente era utente no 
nosso Centro de Dia.
 Sentidas condolências as famílias enlutadas e paz às almas dos 
seus entes queridos.

Rufino
Camelo

Santiago do Escoural

Correspondente

 Cemitério – O cemitério do 
Escoural está mais bonito porque 
foram pintadas todas as paredes 
do interior, o que resulta num as-
pecto mais limpo e cuidado. De 
momento apenas foi pintado o 
interior mas assim que puder ser, 
também está previsto que o exte-
rior seja pintado, para que todo o 
cemitério fique mais digno.

 Carnaval – Todos os anos se 
vivem os dias de Carnaval como 
uma altura de maior alegria ou 
pelo menos, em que se pode estar 
mais descontraído. O Carnaval é a 
festa por excelência da diversão, 
seja pelos fatos, seja pelas brinca-
deiras. Apesar de ser uma época 
de festa e de vermos na televisão 
a prova de que as pessoas ainda se 
querem divertir, não passa ao lado 
que muitos dos sorrisos sejam um 
pouco amarelos. A verdade é que 
é difícil estar alegre quando as 
preocupações ou as exigências do 
dia-a-dia ocupam a maior parte 
do nosso tempo e da nossa vida. 
Embora seja uma altura compli-
cada para todos, há que ter fé e 
balançar as nossas vivências, para 
que as coisas alegres não sejam 
apenas uma obrigação. 
 Foi neste espirito que no Es-
coural um grupo de amigos fez 
uma pequenina festa, passeou 
pelas ruas com os bonecos “ca-
beçudos”, fez um almoço agradá-
vel e passou bons momentos, re-
gistando o dia para que se possa 
recordar que mesmo nos tempos 
difíceis há algo por que estar 
alegre.
 Também há que referir que 
no passado dia 18 de Fevereiro, 
sábado, se realizou o já tradicio-
nal baile anual de Carnaval na 
Sociedade.

 Reconhecimento – Dia 8 
de Março é uma data importante 
para o município de Montemor-
-o-Novo por duas razões: marca 
o dia do Município e a comemo-
ração do dia de S. João de Deus. 
É também o dia Internacional da 

Mulher. Por todas estas razões, 
Montemor e as freguesias corres-
pondentes celebraram o feriado 
municipal e a Câmara Municipal 
promoveu diversas actividades, 
entre elas a visita às novas insta-
lações do Quartel dos Bombeiros 
Voluntários de Montemor-o-Novo, 
que tinha vindo a ser alvo de 
remodelações. Na inauguração 
estiveram presentes um grupo 
coral aqui do Escoural, um grupo 
de mulheres que foi convidado 
para homenagear não só o dia 
da Mulher como os bombeiros 
que tanto fazem para ajudar a 
população. O grupo, intitulado “As 
Escouralenses”, foi desta forma 
alvo de reconhecimento pois a 
sua participação prova que o seu 
trabalho está a dar frutos o que é 
sempre algo positivo não só para 
elas certamente, mas para todo o 
Escoural.

 Reparo – Como foi mencio-
nado na última edição, havia uma 
obra por fazer à porta de casa de 
uma das nossas residentes. A obra 
atrasou-se por vários meses mas 
é com agrado que comunicamos 
que foi realizada na quinta-feira, 
dia 1 de Março. É bom saber que 
o velho ditado, “mais vale tarde 
que nunca”, continua actual como 
sempre.

Sónia Contador

 O « Café Bar Caribe» fe-
chou - No dia 27 de Fevereiro, 
logo pela manhã, ao passar pelo 
nosso parque de estacionamento, 
junto ao «café Bar Caribe» reparei 
que a sua proprietária Francisca 
Viola estava com um aspecto bas-
tante triste.
 Como amigo, perguntei o que 
tinha acontecido para ela estar 
assim.
 Respondeu-me que era o ulti-
mo dia que tinha aberto o Caribe, 
em virtude das coisas não estarem 
a correr bem e que, para ela, era 
o único caminho a seguir, apesar 
de estar a poucos dias do 1º Ani-
versário do seu estabelecimento 
(19 de Março).
 Pela Francisca, lamento o 
acontecimento, e também pelo 
Escoural, pois perde uma casa 

com óptimas condições e que fica 
muito bem situada.
 Perante esta situação e procu-
rando seguir o lema «Vai em fren-
te e não olhes para trás», desejo 
melhores dias para a Francisca e 
sua família.
 Para o Escoural desejo que 
rapidamente venha alguém que 
dê seguimento a esta casa para 
continuar a engrandecer a nossa 
terra e este espaço em particu-
lar.

 Fruto de Trabalho, dedi-
cação e estudo - É com alegria, 
que podemos anunciar que mais 
escouralenses, ou filhos de es-
couralenses residentes noutras 
paragens, terminaram as suas 
licenciaturas ou mestrados.
 A Ana Filipa dos Santos Fa-
dista, filha de Simplício da Silva 
Vasques Fadista e de Maria For-
tunata Cornacho dos Santos 
Fadista, residentes em Montemor 
-o- Novo, licenciou-se em Ciências 
Farmacêuticas, na Universidade 
do Algarve (Faro), encontrando-
se a trabalhar na Farmácia Nova-
lentejo, em Montemor-o-Novo.
 Também concluiu o seu mestra-
do em gestão de Empresas, no dia 
30 de Janeiro, com 17 valores, 
na Universidade Nova de Lisboa, 
a  Maria Leonor Lopes Capoulas, 
filha do Engº Luís António Damá-
sio Capoulas e de Eva Isabel Lopes 
Capoulas, residentes na herdade 
da Defesa, na nossa terra.
 E, no dia 9 de Fevereiro, a 
Ana Sofia Brejo Setúbal, também 
terminou a sua licenciatura em 
Enfermagem, na Escola Superior 
de Enfermagem S. João de Deus 
da Universidade de Évora.
 A nossa enfermeira é filha de 
Luís Manuel Camelo Setúbal e de 
Florbela Maria Narigueta Brejo 
Setúbal.
 Às novas doutoras e seus Pais 
apresentamos os nossos parabéns 
e desejamos que continuem a al-
cançar a concretização de muitos 
sonhos pessoais e que, dentro em 
pouco tempo, consigam encontrar 
trabalho onde possam pôr em 
prática todos os conhecimentos 
que adquiriram ao longo de tantos 
anos de estudo.

Breves
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Bolsa de Investigação II (m/f)(20-03-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/03/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-II-
mf20-03-12?viewall=true&print=true

 

Universidade do Algarve

 

 Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação no âmbito do Projecto

3397_ALFAETÍLICO - Estudo da viabilidade técnica e económico-financeira de uma biorrefinaria de

polpa de alfarroba através do aproveitamento integral da sacarose e da celulose para biocombustível

financiado pelo QREN - Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico, co-

financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa

Operacional Algarve 21, numa parceria estabelecida entre a Universidade do Algarve e o Agrupamento

de Alfarroba e Amêndoa, C.R.L., nas seguintes condições:

 

 : Biotecnologia/Bioenergia

 

 Requisitos de admissão: i) Licenciados na área da Biotecnologia, Engenharia Biológica ou afins. ii)

Experiência laboratorial em tecnologia fermentativa nos diferentes modos de operar, processos de

extração químicos e conhecimentos de manipulação de microrganismos. iii) Disponibilidade imediata e

motivação. Será considerado como factor preferencial o currículo nas áreas de desenvolvimento do

projecto.

 

 : i) Operacionalização da unidade-piloto de fermentação ii) Estabelecimento das condições

operacionais do scale-up da fermentação e monitorização através da quantificação dos parâmetros

cinéticos de crescimento, consumo de nutrientes e produção de etanol iii) Apoio à instalação da

unidade-piloto de biorrefinaria

 

 O objectivo do plano de trabalhos será: "Scale-up da fermentação, operacionalizando a unidade-piloto

laboratorial para optimizar a produção de bioetanol a partir de resíduos industriais de alfarroba."

 

 : Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento da

Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos 2010.

 

 O trabalho será desenvolvido no Laboratório de Engenharia e Biotecnologia Ambiental do Centro de
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Investigação Marinha e Ambiental- CIMA- da Universidade do Algarve, sob a orientação científica da

Professora Doutora Maria Emília Lima Costa.

 

 A bolsa terá à duração de 6 (seis) meses, com início previsto em Abril de 2012. O contrato de bolsa

poderá ser renovado até ao máximo de 9 meses.

 

 : O montante da bolsa corresponde a EUR 745,00, 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 e entrevista com a

respectiva valoração de 8 e 2 valores num total de 10 valores. A ponderação de cada método de

seleção será respectivamente de 80% para a avaliação curricular e 20% para a entrevista.

 

 : O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores efectivos e 1 suplente, será constituído

por:

 

 - Maria Emília Lima Costa (Presidente do Júri);

 

 - Sara Isabel Cacheiro Raposo (Vogal efectivo);

 

 - Célia Maria Brito Quintas (Vogal efectivo);

 

 - Lidia Pó Dionísio (Vogal Suplente)

 

 : Os resultados finais da avaliação serão publicitados, através de lista ordenada por nota final obtida,

afixada em local visível e público da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve,

sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de email

 

 : O concurso encontra-se aberto no período de 19/03/2012 a

 

 As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura

acompanhada dos seguintes documentos:

 

 - Curriculum Vitae;

 

 - Certificado de Habilitações;

 

 - Bilhete de Identidade / Passaporte;

 

 - Número de Identificação Fiscal;
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 - Outros documentos comprovativos considerados relevantes

 

 As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Universidade do Algarve / FCT - Prof Maria

Emília Costa , Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, com a Ref.ª Projecto 3397_ALFAETÍLICO.

 

 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.

 

 (disponível ema 20-03-12)

 

 [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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Bolsa de Investigação III (m/f)(20-03-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/03/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-III-
mf20-03-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo de Investigação Científica

 

 Cargo/posição/bolsa:

 

 Bolsa de Investigação

 

 Referência: CCMAR/BI/0009/2012

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Área científica específica:

 

 Resumo do anúncio:

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo de Investigação Científica MAREE- Marine Ecology

and Evolution (), abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto

PTDC/MAR/108105/2008 (HYBRID), designado por "Mecanismos de coexistência de espécies com

isolamento reprodutivo incompleto: barreiras à hibridação em organismos marinhos com fertilização

externa", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas

seguintes condições:

 

 Texto do anúncio

 

 Funções a desempenhar:

 

 1.      Análise de dados de sequências de transcriptomas obtidos de algas Fucus durante diferentes

fases do ciclo reprodutivo;

 

 2.      Organização dos dados em bases em mySQL, sequence assembly (mira), BLAST searches, etc.
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 3.      Obtenção de contigs e reads pre library, e de annotation terms.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Gareth Anthony Pearson, Investigador Auxiliar do CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1.             Licenciatura na área da Biologia ou da Informática.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.                  Média final da licenciatura (50%)

 

 2.                  Experiência em Bioinformática (50%)

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Maio de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao limite da duração do projeto de investigação

no qual se enquadra, conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Remuneração: 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 ou Bacharel).

 

 Prazos de receção: De 5 de Abril de 2012 a 19 de Abril de 2012.

 

 Candidatura: 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, cópia

de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0009/2012 por

e-mail paraou por correio para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, 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.
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 Comissão responsável pela seleção: Doutor Gareth Anthony Pearson, Investigador Auxiliar do CCMAR

(presidente do juri), Professora Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professora Auxiliar com

Agregação da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutora Sara Judite Lopes

Teixeira, Bolseira Pós-Doutorada no CCMAR (Vogal).

 

 Faro, 20 de Março de 2012

 

 (publicado em:a 20-03-2012)

 

 [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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Secretário de Estado da Segurança Social na UALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/03/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=38dc1cfbbc29336d6e9dc76e9475d4e6

 

Tavira, 19 Mar (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Secretário de Estado da Segurança Social participa nas Jornadas comemorativas do Dia Mundial do

Assistente Social

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 As Jornadas comemorativas do Dia Mundial do Assistente Social realizam-se no dia 21 de março, no

anfiteatro Eng. José Silvestre do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, no

Campus da Penha. A Sessão de Abertura está marcada para as 9h30 e será presidida pelo Secretário

de Estado da Segurança Social, Marco António, que também falará sobre "O Assistente Social e as

Políticas Sociais em Contexto de Crise".
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António Preto profere palestra sobre Manoel de Oliveira na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125895

 

A próxima sessão dos Livros em Cadeia decorre sexta-feira, 23, às 18:00 horas, na biblioteca do

campus da Penha da Universidade do Algarve, com António Preto, que vem proferir a palestra Texto e

Imagem: o caso de Manoel de Oliveira.

 

 Um dos mais reputados especialistas portugueses em Manoel de Oliveira, António Preto é doutorado

em Estudos Cinematográficos pela Universidade Paris-Diderot - Paris 7, sendo actualmente docente do

Mestrado em Realização: Cinema e Televisão, da Escola Superior Artística do Porto e do curso de

Comunicação Audiovisual e Multimédia da Universidade Lusófona do Porto.

 

 Desenvolvendo uma investigação em torno das relações entre literatura e cinema na obra de Manoel

de Oliveira, publicou o livro Manoel de Oliveira: O cinema inventado à letra, que agora apresenta em

Faro, tendo ainda comissariado, a convite da Fundação de Serralves, a exposição Manoel de

Oliveira/José Régio: Releituras e fantasmas (2009). A par disso, tem organizado mostras de cinema

como programador independente.

 

 Estas sessões são especialmente dedicadas a professores e estudantes, principalmente de cursos ou

mestrados relacionados com Cinema e/ou Expressões Artísticas, para além do público em geral

interessado no tema.

 

 O projeto Livros em Cadeia é financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian e conta com a

colaboração da Universidade do Algarve.

 

 Redacção DORS

 

 07:26 terça-feira, 20 março 2012
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Secretário de Estado da Segurança Social nas Jornadas do Dia Mundial do Assistente
Social
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O secretário de Estado da Segurança Social, Marco António Costa, vai estar presente nas Jornadas

comemorativas do Dia Mundial do Assistente Social, quarta-feira, 21, no anfiteatro Eng. José Silvestre

do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, no campus da Penha.

 

 O governante vai presidir à sessão de abertura do evento, marcada para as 9:30 horas, abordando

igualmente o tema O Assistente Social e as Políticas Sociais em Contexto de Crise.

 

 Este encontro, organizado pela delegação do Algarve da Associação de Profissionais de Serviço Social,

pretende reunir técnicos superiores de serviço Social, quer a nível regional, quer a nível nacional.

 

 Além do reitor da UAlg, João Guerreiro, e do presidente da Câmara Municipal de Faro, Macário

Correia, o evento conta também com as presenças da diretora do Centro Distrital da Segurança Social

de Faro, Ofélia Ramos, da presidente da delegação do Algarve da Associação de Profissionais de

Serviço Social, Graça Rafael, e de várias personalidades que desempenham funções de

responsabilidade política e social.

 

 No âmbito do Dia Mundial do Serviço Social e do Dia do Serviço Social das Nações Unidas (ONU), a

Associação de Profissionais de Serviço Social realiza vários eventos em Portugal Continental e nas

Regiões Autónomas, que decorrerão entre os dias 20 e 26 março.

 

 Redacção DORS

 

 18:35 segunda-feira, 19 março 2012
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Faro: Câmara e Governo discutem impasse do Tribunal da Relação na quarta-feira
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O presidente da Câmara de Faro considerou hoje decisivo o encontro que terá na quarta-feira com o

secretário de Estado da Justiça para discutir a instalação de um Tribunal da Relação em Faro.

 

 Em declarações à Lusa, Macário Correia adiantou que a reunião, marcada para as 12:00, poderá

clarificar o impasse relativamente à construção de um tribunal de segunda instância em Faro, treze

anos depois de ter sido criado por lei.

 

 "O tribunal deve avançar porque quase metade dos processos que decorrem no Tribunal da Relação

de Évora tem origem em Faro", defendeu Macário Correia, sublinhando que assim se evitaria os

transtornos da deslocação ao Alentejo.

 

 O secretário de estado da Administração Patrimonial e equipamentos da Justiça, Fernando Santos,

deverá depois deslocar-se com Macário Correia ao campus da Penha da Universidade do Algarve, um

dos possíveis locais para instalar o tribunal.

 

 Também o Palácio Belmarço e um prédio na Rua de Santo António, na baixa, tinham sido indicados

pela autarquia para acolher o equipamento.

 

 O Tribunal da Relação de Faro foi criado por lei em 1999, mas até hoje, após seis governos no poder,

o projeto não passou do papel.

 

 O Algarve tem atualmente comarcas em Monchique, Lagos, Silves, Portimão, Albufeira, Faro, Loulé,

Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.

 

 O Tribunal de Monchique é um dos que deverá encerrar no Algarve, de acordo com a proposta de

reorganização do mapa judicial do Ministério da Justiça.

 

 Redacção DORS

 

 15:13 terça-feira, 20 março 2012
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Faro: Câmara e Governo discutem impasse do Tribunal da Relação na quarta-feira -
Macário Correia
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20-03-2012 13:50 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Faro, 20 mar (Lusa) -- O presidente da Câmara de Faro considerou hoje decisivo o encontro que terá

na quarta-feira com o secretário de Estado da Justiça para discutir a instalação de um Tribunal da

Relação em Faro.

 

 Em declarações à Lusa, Macário Correia adiantou que a reunião, marcada para as 12:00, poderá

clarificar o impasse relativamente à construção de um tribunal de segunda instância em Faro, treze

anos depois de ter sido criado por lei.

 

 "O tribunal deve avançar porque quase metade dos processos que decorrem no Tribunal da Relação

de Évora tem origem em Faro", defendeu Macário Correia, sublinhando que assim se evitaria os

transtornos da deslocação ao Alentejo.

 

 O secretário de estado da Administração Patrimonial e equipamentos da Justiça, Fernando Santos,

deverá depois deslocar-se com Macário Correia ao campus da Penha da Universidade do Algarve, um

dos possíveis locais para instalar o tribunal.

 

 Também o Palácio Belmarço e um prédio na Rua de Santo António, na baixa, tinham sido indicados

pela autarquia para acolher o equipamento.

 

 O Tribunal da Relação de Faro foi criado por lei em 1999, mas até hoje, após seis governos no poder,

o projeto não passou do papel.

 

 O Algarve tem atualmente comarcas em Monchique, Lagos, Silves, Portimão, Albufeira, Faro, Loulé,

Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.
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 O Tribunal de Monchique é um dos que deverá encerrar no Algarve, de acordo com a proposta de

reorganização do mapa judicial do Ministério da Justiça.

 

 MAD.

 

 Lusa/Fim
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:01:23

 	Hora de emissão: 13:33:00 
ID: 40853248

 
20/03/2012

Reorganização da rede do Ensino Superior

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve conseguiu no último encontro nacional de

dirigentes associativos, que fosse aprovada a criação de uma comissão que vai analisar a

reorganização da rede do Ensino Superior.
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Reorganização da Rede do Ensino Superior
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universitários continuam reivindicativos - 20.03.12

 

 As Associações Académicas e de Estudantes reuniram este fim-de-semana em Évora para um

Encontro Nacional de Direcções Associativas (ENDA). Entre outros assuntos, a reorganização da rede

do Ensino Superior foi um dos mais debatidos e que levou a Associação Académica da Universidade do

Algarve (AAUALG) a apresentar uma moção junto das suas congéneres. Veja mais em ALGARVE

PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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Faro: Câmara e Governo discutem impasse do Tribunal da Relação
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20-03-12

 

 O presidente da Câmara de Faro considerou decisivo o encontro que terá esta quarta-feira com o

secretário de Estado da Justiça para discutir a instalação de um Tribunal da Relação em Faro.

 

 Em declarações à Lusa, Macário Correia adiantou que a reunião, marcada para as 12:00, poderá

clarificar o impasse relativamente à construção de um tribunal de segunda instância em Faro, treze

anos depois de ter sido criado por lei.

 

 "O tribunal deve avançar porque quase metade dos processos que decorrem no Tribunal da Relação

de Évora tem origem em Faro", defendeu Macário Correia, sublinhando que assim se evitaria os

transtornos da deslocação ao Alentejo.

 

 O secretário de estado da Administração Patrimonial e equipamentos da Justiça, Fernando Santos,

deverá depois deslocar-se com Macário Correia ao campus da Penha da Universidade do Algarve, um

dos possíveis locais para instalar o tribunal.

 

 Também o Palácio Belmarço e um prédio na Rua de Santo António, na baixa, tinham sido indicados

pela autarquia para acolher o equipamento.

 

 O Tribunal da Relação de Faro foi criado por lei em 1999, mas até hoje, após seis governos no poder,

o projeto não passou do papel.

 

 O Algarve tem atualmente comarcas em Monchique, Lagos, Silves, Portimão, Albufeira, Faro, Loulé,

Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António.

 

 O Tribunal de Monchique é um dos que deverá encerrar no Algarve, de acordo com a proposta de

reorganização do mapa judicial do Ministério da Justiça.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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Secretário de Estado da Segurança Social participa nas Jornadas comemorativas do
Dia Mundial do Assistente Socia
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Áreas:General

 

 Data:el 21/03/2012

 

 Local: Campus da Penha ( Faro )

 

 Descrição

 

 As Jornadas comemorativas do Dia Mundial do Assistente Social realizam-se no dia 21 de março, no

anfiteatro Eng. José Silvestre do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, no

Campus da Penha. A Sessão de Abertura está marcada para as 9h30 e será presidida pelo Secretário

de Estado da Segurança Social, Marco António, que também falará sobre "O Assistente Social e as

Políticas Sociais em Contexto de Crise".

 

 Este encontro, organizado pela Delegação do Algarve da Associação de Profissionais de Serviço Social,

pretende reunir técnicos superiores de Serviço Social, quer a nível regional, quer a nível nacional.

 

 Além do reitor da UAlg, João Guerreiro, e do presidente da Câmara Municipal de Faro, Macário

Correia, o evento conta também com as presenças da diretora do Centro Distrital da Segurança Social

de Faro, Ofélia Ramos, da presidente da Delegação do Algarve da Associação de Profissionais de

Serviço Social, Graça Rafael, e com a participação de várias personalidades que desempenham

funções de responsabilidade política e social (Ver Programa em anexo).

 

 No âmbito do Dia Mundial do Serviço Social e do Dia do Serviço Social das Nações Unidas (ONU), a

Associação de Profissionais de Serviço Social realiza vários eventos em Portugal Continental e nas

Regiões Autónomas, que decorrerão entre os dias 20 e 26 março.

 

 Com os melhores cumprimentos,
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 Laura Alves

 

 Assessora de Imprensa

 

 Gabinete de Comunicação e Protocolo

 

 Universidade do Algarve

 

 Campus de Gambelas

 

 8005-139 Faro - Portugal

 

 Tel.: 289 800 099 | Ext.: 7834

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição:Outras

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2012, asistente social, dia mundial, encontro, jornadas, secretário, segurança social

 

 URL Relacionada:http://
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Simulacro e informação pública assinalaram Dia da Proteção Civil em Loulé
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Um simulacro, informação pública e uma conferência intermunicipal foram as atividades promovidas

pela Câmara Municipal de Loulé, através do seu serviço municipal de Proteção Civil (SMPC), no âmbito

das comemorações do Dia Internacional da Proteção Civil.

 

 No dia 1 de março, a tenda de informação pública esteve montada na Avenida José da Costa Mealha,

em Loulé, numa iniciativa que contou também com a colaboração da Equipa Canina de Resgate do

Algarve (ECRA) e do Rádio Amador Clube de Loulé, e com a participação ativa da população.

 

 Neste mesmo dia, de comemoração da efeméride, realizou-se um simulacro no Lar da Santa Casa da

Misericórdia de Loulé. O exercício contou com a participação dos Bombeiros de Loulé, Guarda Nacional

Republica, Equipa Canina de Resgate do Algarve e Serviço Municipal de Proteção Civil, e envolveu os

utentes do lar.

 

 "Neste momento foi ativado o plano de emergência interno, tendo o mesmo decorrido de forma

bastante satisfatória", sublinhou a autarquia.

 

 Por outro lado, no dia 9 de março, realizou-se uma conferência intermunicipal, sob o tema Sismo

1755, e se fosse hoje?, no Cine-Teatro de São Brás de Alportel, promovida pelos municípios de Loulé e

São Brás, através dos seus serviços municipais de Proteção Civil, onde estiveram presentes cerca de

300 participantes.

 

 A conferência foi moderada por Susana Pais, do serviço municipal de Proteção Civil de Faro, e teve

como oradores Rosa Mendes e João Estêvão, ambos docentes da Universidade do Algarve, Patrícia

Gaspar, adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Emília Castela, do

serviço municipal de Proteção Civil de Lisboa, Rui Graça, 2.º comandante operacional distrital, e Abel

Gomes, comandante operacional distrital.

 

 Redacção DORS

 

 07:10 segunda-feira, 19 março 2012
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Autarquia lacobrigense atribui terrenos para hortas urbanas
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Litoralgarve Segundo o vice presidente da autarquia local, esta iniciativa vem colmatar o défice da

economia familiar e apoiar algumas famílias lacobrigenses. Ainda informou ao Litoralgarve que, em

protocolo com a Universidade do Algarve, vai existir uma formação de agricultura biológica aos

utentes das hortas urbanas.

Por sua vez, Dr. Júlio Barroso, presidente da autarquia local, inalteceu o trabalho vai ser realizado

pelos utentes das hortas urbanas.

A inauguração contou ainda com a presença de um representante da Universidade do Algarve, o

Diretor Adjunto da Delegação Regional da Agricultura do Algarve e entidades locais.

Por fim, os hortelãos iam desabafando em como aquela terra será bastante importante a nível

financeiro, uma vez que poderão ter acesso a diversos produtos agrícolas não abundavam nas suas

casas na sua grande maioria por falta de rendimento.

 Data: 2012-03-19 Autor: Litoralgarve
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Secretário de Estado da Segurança Social participa nas Jornadas comemorativas do
Dia Mundial do Assistente Social em Faro
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19-03-12

 

 As Jornadas comemorativas do Dia Mundial do Assistente Social realizam-se no dia 21 de março, no

anfiteatro Eng. José Silvestre do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, no

Campus da Penha.

 

 A sessão de abertura está marcada para as 9h30 e será presidida pelo Secretário de Estado da

Segurança Social, Marco António, que irá falar sobre "O Assistente Social e as Políticas Sociais em

Contexto de Crise".

 

 Este encontro, organizado pela delegação do Algarve da Associação de Profissionais de Serviço Social,

pretende reunir técnicos superiores de Serviço Social, quer a nível regional, quer a nível nacional.

 

 Além do reitor da UAlg, João Guerreiro, e do presidente da Câmara Municipal de Faro, Macário

Correia, o evento conta também com as presenças da diretora do Centro Distrital da Segurança Social

de Faro, Ofélia Ramos, da presidente da Delegação do Algarve da Associação de Profissionais de

Serviço Social, Graça Rafael, e com a participação de várias personalidades que desempenham

funções de responsabilidade política e social.

 

 Algarve Primeiro:
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Universidade do Algarve constrói túnel aerodinâmico
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Cultura

 

 A American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineering (ASHRAE), sedeada nos

EUA, e com delegações em grande parte dos países do mundo, atribuiu um financiamento ?

Universidade do Algarve para projetar e construir um túnel aerodinâmico com recirculação do ar, que

vai possibilitar melhores condições para a investigação, na área de aerodinâmica industrial e no

desenvolvimento e calibração de sensores de medição da velocidade do ar, e aumentar a qualidade do

ensino nestas áreas.

 

 A originalidade do projeto e dos métodos aplicados na construção do equipamento já deu origem ao

desenvolvimento de uma nova patente.

 

 Segundo Eusébio Conceição, docente da Faculdade de Ciências e Tecnologia e coordenador do

projeto, esta originalidade prende-se com a utilização de materiais mais acessíveis e com um maior

tempo de vida na câmara de expansão, na câmara de concentração e na zona de recirculação.

 

 Por sua vez, explica o professor, na câmara de expansão foram utilizados defletores,

estrategicamente colocados, de forma a garantirem uma expansão mais uniforme, com menor perda

de pressão.

 

 Na contração foi utilizada uma relação (de 1:6) que permite menores perdas de pressão (já que, na

rede, colocada na maior dimensão, o valor da velocidade é seis vezes menor do que na zona de

testes) e um escoamento mais uniforme, com menores níveis de intensidade de turbulência, na zona

de ensaios.

 

 Finalmente, acrescenta ainda o coordenador, a zona de recirculação aproveita a totalidade do

escoamento da zona de testes, o que garante não só menores correntes de ar no interior do

laboratório, mas também um melhor aproveitamento de energia pelo sistema, apresentando um

design e dimensões que permitem menores perdas de pressão, com um escoamento mais uniforme.
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 A construção deste túnel foi efetuada a partir de um programa de computador, que simula o

escoamento dinâmico no interior do mesmo, tendo em conta equações de conservação de massa, de

energia e de quantidade de movimento. Todos os pormenores foram analisados detalhadamente antes

da sua construção, conclui Eusébio Conceição.

 

 Este financiamento foi atribuído ? Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do

 

 Algarve e ? delegação regional da ASHRAE Students em Faro, instalada também nesta Faculdade.

 

 18 de Março de 2012 | 09:56

 

 barlavento
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Iniciativa europeia focada na sustentabilidade dos serviços de águas realiza-se na
UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125813

 

O campus de Gambelas da Universidade do Algarve vai receber, nos dias 3 e 4 de abril, o TRUST -

Cities Platform and Workshop on Alternative Resources, uma iniciativa de investigação e

desenvolvimento ligada ao tema da sustentabilidade dos serviços de águas.

 

 O evento integra-se no 7.º Programa Quadro da União Europeia, iniciado em maio de 2011 com a

duração de 48 meses e que que envolve 30 parceiros de 11 países, entre centros de investigação,

universidades, entidades gestoras e pequenas e médias empresas, contando também com a parceria

da International Water Association.

 

 O projeto tem por objetivo principal dotar as entidades gestoras das soluções e ferramentas que

permitam enfrentar os principais desafios futuros do sector, que passam por questões relacionadas

com as alterações climáticas, crescimento demográfico, fenómenos migratórios, urbanização crescente

e envelhecimento das infraestruturas, abrangendo aspetos tão diversos como governança,

tecnologias, gestão dos recursos ou eficiência energética.

 

 A participação portuguesa no TRUST envolve o LNEC, o Instituto Superior Técnico, a Águas de

Portugal (AdP) e, entre outras entidades, a Águas do Algarve - "enquanto entidade gestora que opera

numa região onde a procura de água é marcada por uma forte sazonalidade".

 

 O processo ligado à rede de abastecimento no Algarve será um dos nove casos de estudos que

permitirão demonstrar os principais resultados do projeto, integrando, juntamente com Atenas, na

Grécia, e a Reggio Emilia, em Itália, o cluster Escassez de água.

 

 Contribuem também para este projeto a AdP Internacional, no âmbito do desenvolvimento do plano

diretor do Kilamba-Kiaxi em Angola, e a Simtejo, em cujas infraestruturas serão realizados ensaios de

campo de diversas tecnologias de tratamento de águas residuais (leitos de macrófitas e membranas

cerâmicas).

 

 Redacção DORS
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 07:50 domingo, 18 março 2012

 

 

Página 210



A211

António Eusébio: Candidatura ? presidência do PS Algarve poderá ser uma hipótese
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Política

 

 António Eusébio

 

 A mais de um ano e meio das eleições autárquicas, em 2013, o socialista António Eusébio, a cumprir

o seu terceiro e último mandato como presidente da Câmara Municipal de São Brás de Alportel, não

podendo por isso recandidatar-se ao cargo, garante que "neste momento não se coloca?? a

possibilidade de vir a defrontar o social-democrata Macário Correia, a quem não poupa elogios, na

disputa pela edilidade da capital algarvia. "A Câmara Municipal de Faro não é um objetivo meu??, diz,

nesta entrevista ao barlavento, o autarca, de 44 anos, engenheiro civil, com mestrado em construção

e docente da Universidade do Algarve, mostrando-se, acima de tudo, bastante cauteloso na

abordagem do seu futuro político e dando a ideia de que espera para ver trunfos sobre a mesa.

 

 "Não gosto de fazer futurismos??, confessa. Já no tocante ? Federação Regional do PS Algarve, na

qual exerce as funções de coordenador autárquico, António Eusébio admite suceder a Miguel Freitas

na liderança. E assegura, por outro lado, ter deixado de pensar na administração da empresa pública

Algar, responsável pela gestão de resíduos sólidos no Algarve.

 

 Mais preocupado está em concluir a Circular Norte em São Brás de Alportel e a combater problemas

sociais no seu concelho, onde o desemprego já atinge meio milhar de pessoas, ao mesmo tempo que

deixa recados ao seu sucessor.

 

 barlavento - Neste seu terceiro e último mandato como presidente da câmara municipal, o que ainda

lhe falta fazer para completar o trabalho no concelho de São Brás de Alportel?

 

 António Eusébio - Muito foi feito, mas falta sempre fazer mais e mais! O nosso projeto de

desenvolvimento para São Brás de Alportel é muito ambicioso e a evolução das cidades e dos

municípios é dinâmica, logo surgem continuamente novos projetos para responder ? s necessidades

sentidas pela população. Este é o grande desafio de ser autarca!
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 Para São Brás de Alportel, há um conjunto de projetos fundamentais, para os quais ainda estou a

fazer todo o esforço e neste momento contra grandes dificuldades financeiras, para que possam ser

uma realidade. O mais relevante é a conclusão da Circular Norte, com a construção da sua terceira

fase desta via. Trata-se de um projeto estruturante para o concelho, que alterou profundamente a

imagem urbana e veio diminuir os acidentes em mais de oitenta por cento. Gostaria muito de

conseguir concluir esta obra até ao final do mandato, para concluir o anel de circulares que envolvem

a vila. No entanto, esta profunda crise económica que se abateu sobre o país veio trazer grandes

dificuldades ? conclusão deste projeto. A situação é de tal ordem grave que, de 2008 até 2011,os

investimentos diminuíram já 40 vezes o seu valor! A diminuição de receitas veio invalidar as opções

que tomámos e todo o planeamento a quatro anos.

 

 Porém, há projetos que são muito interessantes, embora a uma escala de investimentos mais

pequena, e é nestes que devemos apostar. São os projetos na área social, por um lado, para fazer

face ? s crescentes dificuldades económicas e sociais vividas pelas famílias; e por outro lado, os

projetos que têm que ver com a dinamização económica, a área cuja aposta é mais determinante

neste momento, para que as pessoas consigam desenvolver a sua economia familiar.

 

 b- Quanto custa a Circular Norte e o que iria permitir?

 

 A.E. - A terceira e última fase da Circular Norte tem um custo base de 1 milhão e 800 mil euros. Com

a aquisição de terrenos, no valor de cerca de 400 mil euros, representará um investimento global que

alcança os 2 milhões e 200 mil euros. Neste momento, pondera-se a possibilidade um financiamento

até aos oitenta por cento, através de fundos comunitários, do que depende a execução desta obra.

 

 A construção desta última fase permitiria fechar o anel norte de toda a envolvente a São Brás de

Alportel, ligando este ao anel sul assegurado pela Variante Sul, e logo todo o núcleo urbano ficaria

envolvido por este anel de circulares. Esta é uma obra absolutamente estruturante para o

desenvolvimento do concelho e da maior relevância em matéria de segurança, pois como já referi,

desde o início da construção deste anel de circulares já foi possível diminuir em oitenta por cento o

número de acidentes de viação e esta é, por si só uma razão que merece todo o esforço. E importa

ainda sublinhar que estes investimentos vieram dar toda uma nova imagem e dinâmica a São Brás de

Alportel, permitindo ordenar todos os seus fluxos interiores de tráfego. Mas, acima de tudo,

permitiram outra situação.

 

 b- Qual?

 

 A.E. - Permitiram avançar para toda uma estratégia de investimento em espaço público, ao nível do

ordenamento do núcleo urbano da Vila, nomeadamente a requalificação e modernização da Avenida da

Liberdade e do Largo de São Sebastião, coração de São Brás de Alportel, mediante alterações de

circulação de trânsito, criação de zonas pedonais e um conjunto de soluções para a dinamização do
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comércio local e o respeito pela identidade local.

 

 b- Destacou a necessidade de apostar na área social. O que pensa levar a efeito?

 

 A.E. - Desde há já alguns anos, e mais acentuadamente nos últimos dois, temos efetuado um

investimento muito significativo na área social. Ainda na passada sexta-feira, abrimos a Loja Social,

um projeto que representa o culminar de um trabalho desenvolvido desde que assumi a presidência da

câmara.

 

 Há toda uma estratégia de intervenção social na comunidade, que teve início com a implementação

da Rede Social de São Brás de Alportel e a criação do Centro de Apoio ? Comunidade, que congrega

todo um conjunto de respostas sociais, mediante a disponibilização de serviços e o estabelecimento de

parcerias, como é exemplo o Gabinete de Inserção Profissional (numa parceria com o Instituto de

Emprego). Esta estratégia só tem sido possível com um trabalho de parceria, que vai muito para além

das estruturas formais, e se implementa, no terreno, com estruturas de trabalho informais, como seja

o Grupo Social, que junta a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia, o Centro de Saúde, a equipa de

Rendimento Social de Inserção Social, a Rede de Voluntariado. E com um contínuo esforço de

conhecimento e acompanhamento da situação das famílias mais carenciadas, uma realidade que

infelizmente tem vindo a aumentar, o que nos levou a implementar novas respostas, como o

Programa de apoio social de cariz habitacional "Mão Amiga??, as Bolsas de Estudo para acesso ao

ensino superior, o cartão sénior e o Banco Municipal de Alimentos, que passará a partir de agora a

integrar os apoios concedidos pela Loja Social. E para além de alimentos, a loja permite apoiar as

famílias com vestuário, mobiliário e todo um conjunto de bens e serviços, num trabalho que envolve

toda a comunidade, o que é fundamental! Acabámos por centralizar, nesta Loja Social, que é muito

mais do que uma loja, mas acima de tudo um projeto de intervenção social na comunidade, um vasto

conjunto de respostas para ajudar quem mais precisa!

 

 b- Quantas pessoas estão a receber cabazes alimentares?

 

 A.E. - São já quase duas centenas. O número cresceu muito. Como sabemos, a construção civil parou

e nos últimos meses têm-se sucedido despedimentos. Há três anos, tínhamos cerca de 150

desempregados. Neste momento, contamos com perto de meio milhar. É um número bastante abaixo

da média nacional, mas não deixa de ser assustador porque denota que a economia parou e as

empresas não têm capacidade para continuar a pagar salários aos seus funcionários.

 

 b- Receia que o número de desempegados venha a aumentar neste concelho?

 

 A.E. - Infelizmente, tudo aponta nesse sentido. Certamente continuará a aumentar enquanto a nível

nacional não for implementada uma política de crescimento económico. Não estou a ver como é que a

cortar no investimento, a aumentar impostos e a aumentar a despesa social e os custos do Estado,
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poderemos reduzir o endividamento e fazer crescer a economia. Não vamos. Vamos é aumentar o

endividamento. E com o aumento, a despesa do Estado não se consegue crescer. Enquanto não

houver medidas de dinamização da economia e não apenas medidas de paralisação de todos os

setores económicos, não poderemos contrariar esta situação. Vai ser uma luta muito difícil nos

próximos anos e isto terá tendência a piorar.

 

 b- Qual foi a obra que mais o marcou ao longo dos três mandatos?

 

 A.E. - É difícil escolher uma obra. Há um conjunto de obras que considero fundamentais. Para além

da Circular Norte, destacaria a requalificação do Parque Escolar, por onde começámos, numa grande

aposta na educação, como pedra base de todo o desenvolvimento de uma comunidade. Reabilitámos

todas as escolas de 1.º ciclo, construímos uma nova escola de 1.º ciclo e jardim -de-infância,

ampliámos a Escola Secundária e ainda apoiamos a construção de uma nova creche para dar melhores

respostas ? s famílias e responder ao crescimento demográfico significativo que o concelho tem vindo

a sentir.

 

 Outro grande investimento foi ao nível do Desporto, prioritário, numa política de promoção da saúde

e bem-estar da comunidade. Demos início ? implementação do Parque de Desporto e Lazer, com a

construção das Piscinas Municipais Cobertas, do Campo de Futebol Relvado e do Complexo de Ténis

Municipais e avançamos agora na área dos desportos radicais e espaços de lazer.

 

 Outra obra muito importante concretizada neste mandato foi a reabilitação e modernização do

Mercado Municipal. Trata-se de um projeto que surgiu na altura certa, tendo sido a obra que mais

serviu a população. É que, por um lado, serve os pequenos comerciantes e os agricultores que

vendem ali os seus produtos e, por outro, serve a comunidade, as pessoas que, renovando a tradição,

continuam a visitar este espaço, com toda uma nova dinâmica. O Mercado voltou a ter vida e não é

apenas um espaço de compra e venda de alimentos, é um espaço social, onde quase tudo pode

acontecer, um espaço de encontro e de convívio entre as pessoas com um ambiente muito

interessante e agradável principalmente ao sábado de manhã.

 

 b- Uma nova lei obriga as câmaras municipais a pagar dívidas até 90 dias. Quais as repercussões em

termos de gestão?

 

 A.E. - Embora defenda que o rigor financeiro é o princípio mais importante na gestão autárquica,

penso que não é com este tipo de leis que se resolvem os problemas financeiros das autarquias. As

boas práticas continuam a ser injustamente premiadas com medidas que ao invés da desejada

simplificação, só vêm trazer entropia e paralisação da economia, o que num momento como este não

se pode aceitar!

 

 Em minha opinião, a Lei dos Compromissos interessa neste momento apenas ao Ministério das
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Finanças. Nem ao próprio país sei se interessa. Duvido bastante da sua eficácia, nos termos em que

está elaborada. E digo isto com a convicção de que os municípios não têm capacidade para responder

por si só ? exigência que a lei vem colocar.

 

 Este não é o caso de São Brás de Alportel, onde não existe dívida a 90 dias, mas destaco este aspeto

por solidariedade para com os outros municípios porque considero que a lei ao exigir, por um lado,

com base no Orçamento de Estado, que os municípios amortizem dez por cento da sua dívida e, por

outro, que tenham de justificar cada aquisição que efetuem, seja de que verba for (nalguns casos com

situações de burocracia levada ao ridículo), vai fazer com que muitos parem completamente a sua

atividade. até ao nível dos serviços mais básicos!

 

 Tive oportunidade de dizer isto ao senhor secretário de Estado das Autarquias Locais, ao mesmo

tempo que apelei para a necessidade de o Governo ter a preocupação urgente de resolver o problema

de financiamento dos municípios. Resolveu a situação do país, resolveu a situação da Região

Autónoma da Madeira e a situação do sector empresarial do Estado. Mas ainda não resolveu a situação

das autarquias. São cerca de três mil milhões de euros que fariam a diferença e permitiriam que o

único motor da economia do país a funcionar neste momento - os municípios - pudesse continuar a

funcionar! Se este motor parar, então o desemprego irá aumentar muito mais e todo o país paralisa

com graves consequências sociais!

 

 b- O que lhe respondeu o secretário de Estado?

 

 A.E. - O senhor secretário de Estado compreende a nossa ansiedade, que lhe foi expressa numa

reunião com AMAL- Associação de Municípios do Algarve, diz compreender as dificuldades que os

municípios estão a atravessar e penso ter ficado sensibilizado para que algo tem de ser feito. Mas

neste momento são situações em estudo e em análise apenas... Uma situação para ser resolvida

urgentemente não pode demorar seis meses. Teria de ser já no próximo mês e não me pareceu que

essa fosse a resposta. Mas vou aguardar para ver o que sucederá.

 

 b- Qual a dívida da Câmara Municipal de São Brás de Alportel?

 

 A.E. - A Câmara de São Brás não tem dívida vencida neste momento. E conta com uma dívida de

médio e longo prazo pouco superior a três milhões de euros, o que equivale apenas a cerca de

quarenta por cento da capacidade de endividamento do município. Temos uma situação muito estável,

que nos permite continuar a respirar com alguma tranquilidade. Mas esta tranquilidade fica a dever-se

a uma gestão muito rigorosa e, infelizmente, como já referi, a uma enorme diminuição no

investimento! Em relação aos últimos anos, em 2011, o investimento nem chegou a cinco por cento! E

se não tivesse feito esta travagem no investimento, teria aumentado a dívida como aconteceu a

outros municípios. Tenho encarado a gestão da câmara, de uma ótica política, é certo, mas também

muito numa ótica empresarial. Todo o cuidado e todo o rigor que é preciso ter na gestão empresarial
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fazem parte de um leque de conhecimentos que tenho tentado aplicar também ? câmara. Certamente

que contrariando os princípios meramente eleitoralistas que por vezes imperam perigosamente. Os

próximos anos vão ser muito difíceis e os municípios apenas terão capacidade para manter os

investimentos e serviços que criaram. E se o conseguirem já será bom.

 

 b- Qual o orçamento atual?

 

 A.E. - O orçamento de 2012 não chega a 13 milhões e meio de euros, registando-se uma significativa

redução no valor global face aos últimos anos, o que se deve sobretudo ? grande diminuição de

receita, quer ao nível das transferências do Orçamento de Estado e dos fundos comunitários, quer

sobretudo pela perda das receitas do IMT - Imposto Municipal de Transações, que nem chegam a

metade do valor de anos anteriores. Nesta situação, o Algarve tem sido fortemente atingido com uma

enorme diminuição de vendas de património, numa região tão fortemente dependente do turismo.

 

 Neste momento, a prioridade é tentar manter os serviços de que dependem a qualidade de vida e o

bem-estar das populações e ampliar as respostas sociais, o que só é possível com este acentuado

reduzir nos valores de investimento.

 

 b- Como encara a Reforma Administrativa com a prevista extinção de 1.500 freguesias do país e o

eventual cenário a apontar para que vários municípios possam ser agrupados?

 

 A.E. - Neste momento, ao nível das câmaras municipais a situação parece estar estável. Não se fala

em reduzir ou agrupar municípios, a não ser que tal seja intenção dos próprios municípios. Mas em

relação ? s freguesias, a questão está a colocar-se e a gerar grandes problemas. As freguesias têm

tido uma ação complementar aos municípios, com muita proximidade ? s populações, com um papel

fundamental que não pode ser minimizado. E vale a pena lembrar que em muitas situações nem se

pode falar em redução de despesa pois as remunerações dos presidentes de junta de freguesia nem

chegam a 250 euros mensais! Como é bom de ver, não é com redução de freguesias que as finanças

do país vão melhorar! E também não é correto pensar que ao eliminar uma freguesia a despesa

desaparece. É que os custos que são provenientes das suas competências não desaparecem. terão de

ser suportados por alguém!

 

 Mas obviamente que concordo com a necessidade de uma reforma administrativa. Não se

compreende como um só concelho possa ter mais dos que 84 freguesias, o número total das

freguesias de toda a região do Algarve! Mas esta reforma nunca deve ser feita a régua e esquadro,

mas sim de forma responsável para que possa corresponder a uma efetiva redução de despesa sem

que haja perda da identidade local, um valor a preservar!

 

 b- O concelho de São Brás de Alportel poderá ficar atingido por essa situação?
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 A.E. - Neste momento, segundo nos parece, não, porque tem apenas uma freguesia, com uma

dimensão bastante significativa, de mais de dez mil habitantes.

 

 b- O senhor completará em 2013 o seu terceiro mandato autárquico consecutivo, não podendo por

isso recandidatar-se. Concorda com essa situação?

 

 A.E. - Até certo ponto, concordo com a limitação de mandatos. Sempre afirmei que dez/doze anos

seria o período ideal para qualquer autarca estar ? frente de uma câmara municipal. No entanto, acho

que falhou um aspeto na lei: a limitação de mandatos não devia ter ficado apenas pelos municípios.

 

 b- O que defende, então?

 

 A.E. - Seria muito mais digno, politicamente, se tivesse também abrangido a Assembleia da República

e outras estruturas políticas. Se há presidentes de câmaras que estão a exercer os seus mandatos

desde 1974, também há muitos deputados, na Assembleia da República a quem isso acontece. Porquê

apenas atingir o poder local, quando este é aquele no qual as populações melhor podem exercer o seu

controlo democrático, com muito maior transparência e proximidade?

 

 b- Que apelo gostaria de deixar ao seu sucessor?

 

 A.E. - O próximo presidente desta câmara vai ter nas suas mãos um concelho que teve um grande

projeto de desenvolvimento. Um projeto que conseguiu mudar São Brás de Alportel, com obra feita,

mas sobretudo com atitudes. Mudou a forma do espaço urbano e do município, mas mudou sobretudo

a forma de estar dos são-brasenses.

 

 Tenho repetido várias vezes que aquilo que mais me orgulha nestes anos na presidência da câmara é

sentir que os são-brasenses gostam mais sua terra, orgulham-se dela e sentem que em São Brás de

Alportel viver sabe bem!

 

 b- Já sabe quem o vai suceder no cargo?

 

 A.E. (risos) - No Partido Socialista, a minha equipa tem vindo a trabalhar há já onze anos. E tem sido

feito um trabalho extraordinário, as pessoas têm crescido muito. Penso que existe um sucessor

natural, que é um dos elementos que trabalha comigo na câmara municipal. É lógico que tal ainda terá

de ser definido em comissão política, mas nomeadamente o vereador Vítor Guerreiro tem uma

capacidade de continuar a levar São Brás de Alportel para os destinos que merece. Com o apoio da

equipa que tem, fará com certeza esse trabalho bem feito.

 

 b- E qual vai ser o seu futuro político?

 

Página 217



 A.E. - Ainda não tenho nada definido. Tudo continua em aberto, precisamente porque a prioridade

neste momento é o mandato que está em curso e o compromisso que tenho com os são-brasenses.

Faltam ainda quase 20 meses para terminar esta grande jornada de trabalho! Depois se verá o

próximo passo!

 

 b- O seu nome tem surgido como candidato ao cargo de presidente do Conselho de Administração da

empresa pública Algar, responsável pela gestão dos resíduos sólidos no Algarve. Ainda há dias se

soube que, em assembleia-geral dos acionistas, acabou por ser preterido por uma figura do norte do

país. Como está a acompanhar este processo?

 

 A.E. - Essa situação foi colocada numa determinada altura, há mais de um ano, por motivos

relacionados com a minha competência técnica, no âmbito da qual tenho diversas publicações da

minha autoria e um currículo de mais de dez anos de trabalho especializado e intensivo naquela área.

Esse foi o motivo do convite que naturalmente me orgulha, pela relevância da missão na região. Mas

passou essa oportunidade e deixei de pensar nessa situação. Por isso, para mim é um assunto que

não tenho considerado.

 

 b- E se o seu nome voltar a ser equacionado, estaria recetivo a aceitar o desafio?

 

 A.E - Presumo que não o façam. Neste momento, não tenho pensado nessa situação.

 

 b- Fica de alguma forma desiludido?

 

 A.E. - Não. Seria uma oportunidade agradável no sentido de poder gerir uma empresa do Estado,

mas as coisas são como são, há que encarar estas situações com naturalidade.

 

 b- Tem sido encarado entre socialistas como um dos melhores, senão mesmo o melhor autarca do PS

no Algarve. Como reage a esta apreciação?

 

 A.E. (breve pausa para reflexão) - É sempre uma matéria difícil a tarefa de nos autoavaliarmos. Posso

dizer que em São Brás de Alportel temos feito um bom trabalho. E sinto que tem sido apreciado.

Poderemos medir pelos resultados eleitorais que temos vindo a obter nos últimos mandatos. Por outro

lado, também sinto esse reconhecimento por parte da população algarvia em geral, muitas vezes, o

que naturalmente me orgulha.

 

 Mas há muitos outros bons autarcas nesta região. Talvez a nossa ação em São Brás seja diferente,

também porque temos condições mais específicas nesse sentido, porque conseguimos uma maior

proximidade em relação ? s pessoas e foi possível desenvolver toda uma dinâmica com a comunidade.

E conseguimos, de facto, realizar muitos investimentos. Saio de cabeça de erguida sem ter hipotecado

o futuro financeiro da Câmara Municipal, e isso é o que mais me orgulha. Deixo para o futuro a
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capacidade de ultrapassar a crise e apostar em novos investimentos. Certamente que esta situação

não sucede noutras câmaras, que irão ficar paradas se não existirem os tais mecanismos de

compensação ou que facilitem o pagamento do endividamento que criaram.

 

 b- Também tem sido apontado como candidato ? presidência da Câmara Municipal de Faro. Estaria

disponível para defrontar o atual detentor do cargo, o social-democrata Macário Correia, nas eleições

autárquicas em 2013?

 

 A.E. (sem qualquer hesitação) - Neste momento, essa situação não se coloca. Por isso, não lhe vou

responder ainda. (risos)

 

 b- Como tem avaliado este mandato de Macário Correia?

 

 A.E.- O engenheiro Macário Correia tem tido um trabalho árduo em Faro, dada a situação financeira

bastante difícil desta câmara municipal. Mas cada autarca tem a sua forma de gerir e cada

personalidade política marca a diferença. Neste momento, não me cabe avaliar essa gestão.

 

 b- A cerca de um ano e meio, parece não fechar as portas a uma eventual candidatura ? Câmara

Municipal de Faro.

 

 A.E. - Tal como refere, apenas daqui a um ano e meio é que haverá eleições, temos muito tempo

ainda até lá, mas se tivesse de responder a essa perguntar agora, dir-lhe-ia que não seria candidato.

 

 b- E se até final deste ano o PS insistir consigo para tomar uma posição, a fim de começar a definir

estratégias, admitiria poder ficar recetivo a esse desafio?

 

 A.E. - É uma situação que não foi colocada.

 

 b- E quando lhe for colocada, o que dirá?

 

 A.E. - A seu tempo, as situações são analisadas. Não gosto de fazer futurismos.

 

 b- Tem sido também ventilado como sucessor de Miguel Freitas na presidência da Federação Regional

do PS/Algarve. Como encararia uma candidatura a esse cargo?

 

 A.E. - Esse é um assunto que já várias pessoas no partido me colocaram, mas até ao momento

também ainda não tomei qualquer decisão. Porque também não a coloquei de forma pessoal. Tenho

trabalhado na Federação do PS como coordenador autárquico, o que tem sido muito satisfatório e

desafiante ao mesmo tempo. Sinto que neste momento as pessoas precisam efetivamente de apoio e

de atenção, estamos a entrar numa fase decisiva com vista ? s próximas eleições autárquicas, em
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2013. Muito possivelmente nos próximos meses será definido o nome do próximo presidente da

Federação. É natural que continue a fazer parte da equipa ou que integre alguma equipa que queira

liderar o PS/Algarve.

 

 b- Não descura, portanto, o cenário de ser o futuro presidente dessa estrutura?

 

 A.E. - Neste momento não lhe posso responder a essa questão. A candidatura ? Presidência da

Federação do PS/Algarve poderá ser uma hipótese, mas está ainda longe de ser uma certeza. Tenho

sim, por certo que, mesmo se não fizer parte da liderança, gostaria de integrar a equipa e tenciono

continuar na vida política ativa, pois o Algarve precisa do nosso trabalho e dedicação.

 

 b- Concorda que os autarcas ao atingirem a limitação de mandatos num concelho se candidatem por

outro?

 

 A.E. - Penso que não há qualquer problema com essa situação e caso haja oportunidades para isso, é

natural que possa vir a acontecer, nalguns municípios.

 

 b- Poder-se-á concluir que Faro é para si uma questão em aberto?

 

 A.E. - Não. Faro, neste momento, não é um objetivo meu. Em aberto poderá estar apenas a

presidência da Federação Regional do PS/Algarve.

 

 b- Como avalia a ação desenvolvida por Miguel Freitas naquele cargo?

 

 A.E. - Miguel Freitas impôs ao PS Algarve um ritmo de trabalho que não existia até então e merece

por isso o nosso respeito e admiração. É um homem atento, trabalhador e deixou na Federação um

conjunto de ações e metodologias de trabalho. A Universidade Meridional, os grupos de formação

autárquica e os fóruns são bons exemplos disso. No entanto, os partidos são dinâmicos e é preciso em

determinadas alturas conseguirmos conciliar todo este trabalho com as suas bases.

 

 b- Tem faltado diálogo com os militantes a Miguel Freitas?

 

 A.E. - Penso que não. Miguel Freitas coloca as questões na hora certa sempre que são necessárias.

 

 b- Como encara o próximo processo autárquico no Algarve, onde em metade das câmaras os atuais

presidentes, do PS e do PSD, já não se poderão recandidatar devido ? limitação de mandatos?

 

 A.E. - Vai ser uma situação complexa porque saindo estes oito ou nove presidentes de câmaras

municipais em fim de mandato e entrando novos protagonistas tudo ficará em aberto. Daí ser

necessário começar, desde já, a estruturar os processos autárquicos nas equipas e fazer um trabalho
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intensivo no terreno. Não vai ser uma situação como foi no passado, de transição de algumas câmaras

apenas. Vai ser todo um novo paradigma, que ainda desconhecemos. É preciso um trabalho de base

muito amplo, assente num conhecimento profundo das realidades locais. Tenho dito aos nossos

autarcas que já não basta ganhar por ganhar. Quem chegar a uma câmara municipal terá de ter o

conhecimento da realidade e dos meios financeiros para poder estruturar o seu projeto político de uma

forma séria e responsável. Só assim valerá a pena vencer autarquias para não desiludir as pessoas,

mas, muito pelo contrário, para lhes dar aquilo de que elas precisam.

 

 b- Sente os autarcas, ou candidatos a tal, preparados, até do ponto de visto psicológico para

enfrentar os próximos desafios mesmo em tempo de crise e com tantas restrições nos próprios

municípios?

 

 A.E. - Com certeza que sim. As pessoas têm de estar na política por convicção e por amor ? sua terra.

E certamente que serão esses os atributos dos candidatos nos vários municípios. Esses novos

candidatos poderão não saber as dificuldades que vão enfrentar, poderão não ter a noção do trabalho

árduo e da dificuldade que é gerir um município, mas a vontade ultrapassará todas essas situações.

 

 b- Acredita que o PS conquistará a maioria das câmaras nesta região e por conseguinte a presidência

da Comunidade Intermunicipal do Algarve/AMAL?

 

 A.E. - Seria interessante conseguir um maior número de autarquias, embora tal seja um cenário difícil

no Algarve.

 

 b- O que pensa do atual mandato de Macário Correia como presidente daquele organismo?

 

 A.E. - Não tenho qualquer motivo de queixa porque sendo vice-presidente, as questões são-me

colocadas normalmente. O presidente, Eng.º Macário Correia, tenta realizar um trabalho de conjunto,

o que ? s vezes é difícil na região, e gere a AMAL com uma forma muito pessoal.

 

 b- Há quem diga que é do estilo quero, mando e posso. É mesmo assim?

 

 A.E. - Ouço muitos colegas meus acusarem-no dessa situação, mas não tenho razão para concordar.

 

 Quase nem sei quem são os deputados da oposição do Algarve

 

 Confessa já ter sentido "dificuldade em identificar?? os deputados do Algarve e excetuando o

socialista Miguel Freitas, seu companheiro de partido, "? s vezes nem me lembro quais são os

outros??. "E se for ? rua perguntar a quem passar os nomes dos deputados do Algarve, quase lhe

garanto que não sabem??, nota o edil de São Brás de Alportel, António Eusébio, sem esconder a sua

desilusão para com os políticos desta região. Já em relação ? contestação popular de que até tem sido

Página 221



alvo o Presidente da República, Cavaco Silva, considera isso o reflexo da "situação verdadeiramente

caótica?? a que o país chegou. E perspetiva o aumento da convulsão social.

 

 b- O Algarve tem nove deputados. Como analisa o trabalho por eles desenvolvido?

 

 A.E. - Olhe, se quer que lhe diga, por vezes tenho dificuldades em identificar neste momento os

deputados do Algarve. Tirando o deputado do PS Miguel Freitas, ? s vezes nem lembro quais são os

outros.

 

 b- Não me diga que também não se lembra do outro deputado socialista, João Soares.

 

 A.E. - Do João Soares sabemos qual é o seu trabalho. Mas se perguntarem ao longo dos vários anos

quem têm sido os deputados do Algarve, quase nem sei quem são os da oposição. E se for ? rua

perguntar a quem passar os nomes dos deputados do Algarve, quase lhe garanto que não sabem.

 

 b- O que é que isso significa?

 

 A.E. - Isto quer dizer que o Algarve tem vindo a perder importância ao nível nacional. Até mesmo no

sector do turismo tem perdido importância e capacidade de resposta e tudo isso tem repercussão a

este nível.

 

 b- Não há líderes?

 

 A.E. - Tem havido poucos líderes. Não tem havido uma imagem com fiabilidade que dê a importância

que o Algarve merece.

 

 b- António José Seguro é o líder ideal para o PS chegar ao Governo em 2015?

 

 A.E. (pausa para reflexão) - António José Seguro ganhou as eleições no Partido Socialista. Agora terá

de saber trabalhar, junto da sua Comissão Nacional, para conseguir ser líder do país em 2015.

 

 b- O que pensa da ação do Presidente da República, Cavaco Silva, numa altura em que, entre outras

situações polémicas, um grupo de cidadãos apresenta uma petição na Assembleia da República com

vista ? sua demissão?

 

 A.E. - Esta situação denota bem o estado a que o nosso país chegou. Estamos a assistir a momentos

muito controversos e problemáticos e a população mostra agora o seu descontentamento. Temos

vindo a perder dignidade política nestes últimos anos, tal como perdemos também dignidade noutras

áreas. Mas quando isto acontece com o próprio Presidente da República, atingimos uma situação

verdadeiramente caótica.
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 b- A crise, os cortes, o desemprego, a fome poderão contribuir para aumentar a contestação popular

nas ruas?

 

 A.E. - Gostaria muito de dizer que não. Mas tudo me leva a crer que aumentando a crise económica

com o ritmo e a profundidade a que estamos a assistir, aumentará naturalmente a crise social e cada

vez mais surgirão manifestações de rua e outras situações de descontentamento. Enquanto não

houver crescimento económico, tudo me leva a crer que a convulsão social possa emergir com mais

naturalidade.

 

 15 de Março de 2012 | 20:29

 

 josé manuel oliveira
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"Papel por Alimentos" angariou mais de 2.600 euros em dois meses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/03/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/papel-por-alimentos-angariou-mais-de-2-600-euros-em-
dois-meses/

 

Campanha já conseguiu armazenar mais de 26 toneladas só no Algarve. Desde o início do ano, a

campanha "Papel por Alimentos" já armazenou mais de 26 toneladas só na região algarvia. A

campanha resulta de uma parceria entre o Banco Alimentar Contra a Fome do Algarve e uma empresa

de recolha e recuperação de desperdícios (Quima). Em troca de cada tonelada de papel, o banco

alimentar recebe 100 euros em alimentos. Os responsáveis pelo Banco Alimentar Contra a Fome do

Algarve adiantaram que desde o início do ano já foram recolhidos 26.254 quilos na região, o que

equivale a cerca de 2.600 euros em alimentos. "Trata-se de um valor muito acima de quaisquer

expectativas", reconhecem os promotores. O banco alimentar algarvio foi mesmo o segundo a nível

nacional que conseguiu armazenar mais papel, sendo apenas superado por Lisboa. "Perante o sucesso

apresentado no Algarve, vamos continuar a divulgar e promover a recolha de papel, atuando sobre o

desperdício através das instituições locais, empresas e particulares", frisam os responsáveis do banco

alimentar, que apoiam cerca de 30 instituições na região algarvia. A campanha "Papel por Alimentos",

que arrancou no inicio deste ano, tem contornos ambientais e de solidariedade no âmbito da qual o

papel angariado (jornais, revistas, folhetos, etc.) é convertido em produtos alimentares. A iniciativa

pretende envolver as instituições que diariamente se abastecem no Banco Alimentar Contra a Fome do

Algarve e os voluntários que colaboram, mas também todas as pessoas e entidades que se queiram

associar, nomeadamente a administração pública e local. "A campanha permitirá incentivar o

voluntariado, desde logo porque todo o papel recolhido terá que ser depositado pelos doadores nas

instalações do Banco Alimentar Contra Fome do Algarve em Faro e em Portimão", salientam os

responsáveis. A iniciativa tem vindo a envolver a sociedade algarvia, nomeadamente as escolas, quer

públicas quer privadas, a Universidade do Algarve e as mais diversas empresas privadas. Quanto ao

setor público, desde o Governo Cívil de Faro, ARS Algarve, ARH Algarve, Águas do Algarve, tribunais e

polícias, passando por autarquias, como Loulé e Faro, "tem se sentido um espírito crescente de

participação", salientam os responsáveis do Banco Alimentar.
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Cantinas da Universidade do Algarve com mais procura devido à crise | Sociedade :
Ensino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/03/2012

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/news.asp?id_news=563682

 

As cantinas da Universidade do Algarve (UAlg) registaram um aumento do número de refeições

servidas diariamente, sendo utilizadas por um número cada vez maior de estudantes devido às

dificuldades causadas pela crise económica, disse a Associação Académica. Em declarações à agência

Lusa, Pedro Barros, presidente da Associação Académica da UAlg, afirmou que "as três cantinas da

Universidade em Faro têm funcionado muito bem" e "houve um aumento do número de estudantes a

recorrerem a este serviço" devido ao menor custo relativamente aos preços praticados no exterior dos

três campus do estabelecimento de ensino. Pedro Barros disse não poder quantificar a proporção do

aumento, mas assegurou que "é óbvio que há mais alunos a pouparem na alimentação e a recorrerem

aos refeitórios", onde é servida atualmente "uma média de 1.000 pessoas" a cada refeição. O

presidente da Associação Académica da UAlg disse que esta tendência é também visível no

restaurante que a estrutura que dirige gere, onde "se está a verificar um decréscimo do número de

refeições servidas", com as "pessoas a recorrerem cada vez mais aos refeitórios da Ação Social da

universidade por terem preços mais baixos" em cerca de 1,5 euros. Situadas nos Campus das

Gambelas, Penha e Escola Superior de Saúde, os três refeitórios não sofreram alterações no seu

funcionamento e "continuam a trabalhar de segunda-feira a sábado, servindo almoços e jantares todos

os dias", acrescentou o presidente da Associação Académica. Pedro Barros disse que, apesar da crise,

houve no início do ano um aumento dos preços, tanto nos refeitórios como nos bares, mas sublinhou

que "não foram subidas muito grandes e significativas para os estudantes" e exemplificou com o preço

das refeições, que "custam 2,30 euros compradas antecipadamente ou 2,50 adquiridas no próprio dia

e subiram apenas 10 cêntimos". Questionado pela Lusa sobre a adoção de outras medidas para

permitir aos estudantes menor custo com as refeições, como a disponibilização de micro-ondas para

aquecer refeições trazidas de casa, o dirigente da Associação Académica da UAlg respondeu que não,

mas admitiu que é uma opção a ponderar. "Essa é uma solução que nunca foi pensada, mas que

poderá ajudar alguns estudantes a enfrentar as dificuldades", reconheceu. Diário Digital com Lusa

Comentários Todos os comentários estão sujeitos a moderação. O DD reserva-se o direito de apagar

os comentários que não cumpram as regras de utilização. Os comentários publicados são da exclusiva

responsabilidade dos seus autores.
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Primavera Árabe: Quo Vadis?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/03/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/primavera-arabe-quo-vadis=f712550

 

Raúl M. Braga Pires, em Lisboa (www.expresso.pt)

 

 17:14Sábado, 17 de março de 2012

 

 Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais Universidade do Minho

 

 CECRI

 

 O CECRI, Centro de Estudos do Curso de Relações Internacionais da Universidade do Minho, organiza

nos próximos dias 20 e 21 de Março o XXXIII Colóquio de Relações Internacionais, sob o título

"Primavera Árabe:?"

 

 Organizado por um grupo de alunos do Curso de Relações Internacionais, liderados por Gustavo Silva

e Susana Afonso, lançam como mote para a discussão durante estes 2 dias as seguintes questões:

 

 Que papel deverá desempenhar a comunidade internacional face aos acontecimentos no Magrebe?

Será que esta onda de renovação político-social trará finalmente mais justiça e igualdade em termos

de direitos humanos às populações árabes? Ou irá o extremismo islâmico tomar de assalto os frágeis

territórios revolucionados? Como serão as relações com o mundo ocidental no futuro? Primavera

Árabe: quo vadis?

 

 PROGRAMA

 

 9h00 - Cerimónia de Abertura

 

 António M. Cunha, reitor da UMinho

 

 Manuela Franco, diretora do Instituto Diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros

 

 Manuel Rocha Armada, presidente da Escola de Economia e Gestão
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 Maria do Céu Pinto, diretora da licenciatura e mestrado em Relações Internacionais

 

 Carlos Alberto Videira, presidente da direção do CECRI

 

 10h00 - Painel "A Religião e o Estado: Liberdade Religiosa e Actores Religiosos no Pós-Revolução"

 

 Armando Borlido, vice presidente da direção da Amnistia Internacional/Portugal

 

 Isabel Varanda, teóloga e professora da Universidade Católica Portuguesa

 

 Jorge Bacelar Gouveia, constitucionalista e professor catedrático da Faculdade de Direito da

Universidade Nova de Lisboa

 

 Mostafa Zekri, especialista em "Assuntos Islâmicos" e professor da Universidade do Algarve

 

 Moderador: Isabel Estrada Carvalhais, professora da Universidade do Minho

 

 14h30 - Painel "Internet e Redes Sociais: As novas armas do povo"

 

 Armando Marques Guedes, professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa

 

 Cândida Pinto, jornalista da SIC

 

 Inês Amaral, investigadora do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

 

 José Manuel Rosendo, jornalista da Antena 1

 

 Moderador: Anabela Carvalho, professora da UMinho

 

 9h30- Painel "Uma nova ordem política no Magrebe e Médio Oriente: Novos tempos, novos desafios"

 

 ngelo Correia, presidente do Conselho de Administração da CCIAP

 

 Bernardo Pires de Lima, investigador do IPRI

 

 Maria do Céu Pinto, especialista em "Assuntos do Médio Oriente" e professora da UMinho

 

 Raul Braga Pires, professor da Universidade de Rabat
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 Moderador: José António Palmeira, professor da UMinho

 

 14h30 - Painel "Responsabilidade de Proteger: o dilema da intervenção externa na Primavera Árabe"

 

 A. Azevedo dos Santos, tenente coronel do Joint Air Power Competence Center da NATO

 

 Francisco Pereira Coutinho, professor na Universidade Técnica de Lisboa

 

 José Manuel Pureza, professor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra

 

 Pedro Bacelar de Vasconcelos, constitucionalista e professor da UMinho

 

 Moderador: Ana Paula Brandão, professora da UMinho

 

 17h00- Cerimónia de Encerramento

 

 Fernando Alexandre, presidente do Conselho Pedagógico da EEG

 

 Maria do Céu Pinto, directora da licenciatura e mestrado em Relações Internacionais

 

 Hélder Castro, presidente da Associação Académica da UMinho

 

 Gustavo Silva e Susana Afonso, representantes do Núcleo de Colóquios do CECRI

 

 Contactos

 

 Universidade do Minho

 

 Escola de Economia e Gestão

 

 Campus de Gualtar, 4710 - 057 Braga

 

 Tel.: 253604510; 253604528

 

 Fax: 00 351 253601380

 

 E-mail: presidencia@eeg.uminho.pt

 

 Site: http://www.eeg.uminho.pt
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 Para mais informações:

 

 Carlos Alberto Videira (Presidente da Direcção) - 967838171

 

 Gustavo Silva & Susana Afonso (Núcleo de Colóquios) - 917621838; 919767704

 

 E-mail: cecri.uminho@hotmail.com
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Cantinas da Universidade do Algarve com mais procura devido à crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/03/2012

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2368069

 

Ensino Superior

 

 por Lusa

 

 As cantinas da Universidade do Algarve (UAlg) registaram um aumento do número de refeições

servidas diariamente, sendo utilizadas por um número cada vez maior de estudantes devido às

dificuldades causadas pela crise económica, disse a Associação Académica.

 

 Em declarações à agência Lusa, Pedro Barros, presidente da Associação Académica da UAlg, afirmou

que "as três cantinas da Universidade em Faro têm funcionado muito bem" e "houve um aumento do

número de estudantes a recorrerem a este serviço" devido ao menor custo relativamente aos preços

praticados no exterior dos três campus do estabelecimento de ensino.

 

 Pedro Barros disse não poder quantificar a proporção do aumento, mas assegurou que "é óbvio que

há mais alunos a pouparem na alimentação e a recorrerem aos refeitórios", onde é servida atualmente

"uma média de 1.000 pessoas" a cada refeição.

 

 O presidente da Associação Académica da UAlg disse que esta tendência é também visível no

restaurante que a estrutura que dirige gere, onde "se está a verificar um decréscimo do número de

refeições servidas", com as "pessoas a recorrerem cada vez mais aos refeitórios da Ação Social da

universidade por terem preços mais baixos" em cerca de 1,5 euros.

 

 Situadas nos Campus das Gambelas, Penha e Escola Superior de Saúde, os três refeitórios não

sofreram alterações no seu funcionamento e "continuam a trabalhar de segunda-feira a sábado,

servindo almoços e jantares todos os dias", acrescentou o presidente da Associação Académica.

 

 Pedro Barros disse que, apesar da crise, houve no início do ano um aumento dos preços, tanto nos

refeitórios como nos bares, mas sublinhou que "não foram subidas muito grandes e significativas para

os estudantes" e exemplificou com o preço das refeições, que "custam 2,30 euros compradas

antecipadamente ou 2,50 adquiridas no próprio dia e subiram apenas 10 cêntimos".
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Ensino Superior: Cantinas da Universidade do Algarve com mais procura devido à
crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125825

 

As cantinas da Universidade do Algarve (UAlg) registaram um aumento do número de refeições

servidas diariamente, sendo utilizadas por um número cada vez maior de estudantes devido às

dificuldades causadas pela crise económica, disse a Associação Académica.

 

 Em declarações à agência Lusa, Pedro Barros, presidente da Associação Académica da UAlg, afirmou

que "as três cantinas da Universidade em Faro têm funcionado muito bem" e "houve um aumento do

número de estudantes a recorrerem a este serviço" devido ao menor custo relativamente aos preços

praticados no exterior dos três campus do estabelecimento de ensino.

 

 Pedro Barros disse não poder quantificar a proporção do aumento, mas assegurou que "é óbvio que

há mais alunos a pouparem na alimentação e a recorrerem aos refeitórios", onde é servida atualmente

"uma média de 1.000 pessoas" a cada refeição.

 

 O presidente da Associação Académica da UAlg disse que esta tendência é também visível no

restaurante que a estrutura que dirige gere, onde "se está a verificar um decréscimo do número de

refeições servidas", com as "pessoas a recorrerem cada vez mais aos refeitórios da Ação Social da

universidade por terem preços mais baixos" em cerca de 1,5 euros.

 

 Situadas nos Campus das Gambelas, Penha e Escola Superior de Saúde, os três refeitórios não

sofreram alterações no seu funcionamento e "continuam a trabalhar de segunda-feira a sábado,

servindo almoços e jantares todos os dias", acrescentou o presidente da Associação Académica.

 

 Pedro Barros disse que, apesar da crise, houve no início do ano um aumento dos preços, tanto nos

refeitórios como nos bares, mas sublinhou que "não foram subidas muito grandes e significativas para

os estudantes" e exemplificou com o preço das refeições, que "custam 2,30 euros compradas

antecipadamente ou 2,50 adquiridas no próprio dia e subiram apenas 10 cêntimos".

 

 Questionado pela Lusa sobre a adoção de outras medidas para permitir aos estudantes menor custo

com as refeições, como a disponibilização de micro-ondas para aquecer refeições trazidas de casa, o
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dirigente da Associação Académica da UAlg respondeu que não, mas admitiu que é uma opção a

ponderar.

 

 "Essa é uma solução que nunca foi pensada, mas que poderá ajudar alguns estudantes a enfrentar as

dificuldades", reconheceu.

 

 (Lusa / DORS)

 

 12:45 sábado, 17 março 2012
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Cantinas da Universidade do Algarve com mais procura devido à crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=15811&visual=8&id=0&print_article
=1

 

17-03-12

 

 As cantinas da Universidade do Algarve (UAlg) registaram um aumento do número de refeições

servidas diariamente, sendo utilizadas por um número cada vez maior de estudantes devido às

dificuldades causadas pela crise económica, disse a Associação Académica.

 

 Em declarações à agência Lusa, Pedro Barros, presidente da Associação Académica da UAlg, afirmou

que "as três cantinas da Universidade em Faro têm funcionado muito bem" e "houve um aumento do

número de estudantes a recorrerem a este serviço" devido ao menor custo relativamente aos preços

praticados no exterior dos três campus do estabelecimento de ensino.

 

 Pedro Barros disse não poder quantificar a proporção do aumento, mas assegurou que "é óbvio que

há mais alunos a pouparem na alimentação e a recorrerem aos refeitórios", onde é servida atualmente

"uma média de 1.000 pessoas" a cada refeição.

 

 O presidente da Associação Académica da UAlg disse que esta tendência é também visível no

restaurante que a estrutura que dirige gere, onde "se está a verificar um decréscimo do número de

refeições servidas", com as "pessoas a recorrerem cada vez mais aos refeitórios da Ação Social da

universidade por terem preços mais baixos" em cerca de 1,5 euros.

 

 Situadas nos Campus das Gambelas, Penha e Escola Superior de Saúde, os três refeitórios não

sofreram alterações no seu funcionamento e "continuam a trabalhar de segunda-feira a sábado,

servindo almoços e jantares todos os dias", acrescentou o presidente da Associação Académica.

 

 Pedro Barros disse que, apesar da crise, houve no início do ano um aumento dos preços, tanto nos

refeitórios como nos bares, mas sublinhou que "não foram subidas muito grandes e significativas para

os estudantes" e exemplificou com o preço das refeições, que "custam 2,30 euros compradas

antecipadamente ou 2,50 adquiridas no próprio dia e subiram apenas 10 cêntimos".

 

 Questionado pela Lusa sobre a adoção de outras medidas para permitir aos estudantes menor custo

Página 235



com as refeições, como a disponibilização de micro-ondas para aquecer refeições trazidas de casa, o

dirigente da Associação Académica da UAlg respondeu que não, mas admitiu que é uma opção a

ponderar.

 

 "Essa é uma solução que nunca foi pensada, mas que poderá ajudar alguns estudantes a enfrentar as

dificuldades", reconheceu.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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A237

Rali de Portugal 2011 gera impacto total de 91,8 milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/03/2012

Meio: Auto Sport.pt

URL: http://autosport.sapo.pt/gen.pl?p=print&op=view&fokey=as.stories/102713

 

Os dados são do estudo sobre a prova feito pela Universidade do Algarve. O montante em despesa

directa equivale a 49,66 milhões de euros.

 

 Pora

 

 O Rali de Portugal de 2011 teve um impacto económico total situado nos 91,8 milhões de euros, de

acordo com o estudo da Universidade do Algarve a que o Diário Económico teve acesso. Deste valor,

há 49,66 milhões correspondentes a despesa directa (gastos de adeptos e equipas) e 42,16 milhões

atribuídos a despesa indirecta, isto é, valorização da projecção de imagem nos media nacionais e

internacionais. E 30,4 milhões de euros - 61,3% da despesa directa - têm origem não nacional.

Salienta o documento que isso "representa exportações na rubrica viagens e turismo com consequente

benefício do saldo da Balança de Transacções Correntes de Portugal". Em 2010, o mesmo estudo

apontara valores totais a rondar os 85 milhões de euros - 49,7 milhões de despesa directa e 35

milhões em termos indirectos. A prova mantém o estatuto de maior retorno depois do Europeu de

futebol em 2004. No entanto, embora cresça 20,4% no segundo item, sofre ligeira descida (2%) no

primeiro. Os dados do estudo confirmam a previsão feita ao Diário Económico em Fevereiro do ano

passado por Fernando Perna, professor de Economia Aplicada e coordenador do Centro Internacional

de Investigação em Território e Turismo na Universidade do Algarve, responsável pelo estudo anual.

"Mais 3 a 6% de impacto económico total, ou seja, passar os 90 milhões de euros", disse, na altura,

Fernando Perna. E a previsão tinha suporte: "O Rali de Portugal demonstrou, nas edições de 2009 e

2010, uma resistência a ciclos económicos menos favoráveis, proporcionando resultados muito

positivos em contra-ciclo com a tendência de muitos produtos turísticos", referiu o docente

universitário.

 

 Notícia retirada hoje do jornal Económico.
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A238

  Tiragem: 15000

  País: Portugal

  Period.: Ocasional

  Âmbito: Saúde e Educação

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 24,34 x 13,55 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40828222 17-03-2012 | Workshop

Disease mongering nos CSP 

Prevenção quaternária 
fará a diferença

Realizou-se ontem de 
manhã, na sala Ge-
mini 3, o workshop 

“A prevenção quaternária como 
estratégia para evitar o disease 
mongering nos cuidados primá-
rios”, com coordenação de Filipa 
Maduro, Patrícia Carneiro e Filipe 
Machado, da Universidade do 
Algarve. Este workshop foi parti-
cipado sobretudo por internos e 
jovens médicos de família, tendo 
tido por objectivos essenciais a 
clarifi cação a noção de disease 
mongering, explicar como esta se 
pode concretizar na prática clíni-
ca e que estratégias ao nível da 
prevenção quaternária podem 
ser adoptadas, com vista a con-

tornar o problema.
Após uma exposição teórica inicial, 
os participantes foram divididos 
por três grupos de trabalho. O pri-
meiro dedicou-se ao exercício de 
imaginar uma patologia e as suas 
incidências, o segundo a identifi -
car formas sob as quais o disease 
mongering se pode manifestar e o 
terceiro a propor estratégias efi ca-
zes para lidar com este obstáculo. 
De acordo com os organizadores 
deste workshop, a maioria dos 
presentes já sabia claramente 
destrinçar uma situação de di-
sease mongering em ambiente 
de consulta, mesmo que não a 
classifi casse de acordo com esta 
defi nição específi ca.
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A239

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 11

  Cores: Cor

  Área: 22,64 x 31,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40826848 16-03-2012
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A240

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,01 x 18,21 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40826869 16-03-2012
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A241

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 5,09 x 31,34 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40826856 16-03-2012
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A242

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 4

  Cores: Cor

  Área: 19,15 x 31,73 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 40826498 16-03-2012
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 5,48 x 30,66 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 40826498 16-03-2012
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 12,30 x 23,52 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 40826498 16-03-2012
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A245

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 18,81 x 12,86 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40826884 16-03-2012
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A246

  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 5

  Cores: Cor

  Área: 4,63 x 31,07 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40826525 16-03-2012
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A247

Bolsa de Investigação VI (m/f)(16-03-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/03/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-VI-
mf16-03-12?viewall=true&print=true

 

CCMAR - Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve -Grupo de Biologia Molecular de Organismos Marinhos-

(EDGE), abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação para Mestre, no âmbito do

projecto ASSEMBLE - 227799, designado por "Association of European Marine Biological Laboratories"

financiado pelo 7º Programa-Quadro da Comissão Europeia, nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar: Manutenção de culturas celulares de organismos marinhos; Analise da

expressão genética por PCR em tempo real; Participação na escrita de relatórios periódicos e

protocolos.

 

 Orientação Cientifica: Professora Doutora Maria Leonor Quintais Cancela Fonseca, Professora

Catedrática da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 1. Mestrado em Biologia ou Equivalente.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Nota do Mestrado em área relevante - factor de ponderação 25%

 

 2. Experiência em técnicas de cultura de células animais - factor de ponderação 35%

 

 3. Experiência em técnicas de biologia molecular - factor de ponderação 35%

 

 4. Conhecimentos de inglês, escrito e falado - factor de ponderação 5%.

 

 Condições da bolsa: Duração de 06 meses, com inicio previsto para Maio de 2012, em regime de

exclusividade, eventualmente renovável até ao fim do projeto, conforme regulamento de bolsas de
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investigação cientifica do CCMAR em.

 

 Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI para Mestre).

 

 Prazos de recepção:De 16 a 29 de Março de 2012.

 

 Candidatura: 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 passaporte, número de identificação

fiscal, e eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0010/2012 por

email paraou para Centro de Ciências do Mar, Secretariado, 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.

 

 Comissão responsável pela selecção: Professora Doutora Maria Leonor Quintais Cancela Fonseca,

Professora Catedrática da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (Presidente do Júri),

pelo Doutor Paulo Jorge Travessa Gavaia, Investigador Auxiliar do CCMAR

 

 [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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A249

Universidade procura histórias originais para criar um videojogo sobre o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125801

 

A Universidade do Algarve lançou hoje um desafio para a criação do argumento para um videojogo

temático centrado nas potencialidades turísticas e culturais da região.

 

 O projeto foi dado a conhecer durante o seminário "O Turismo e as Indústrias Culturais e Criativas no

Algarve", que decorreu esta manhã na Universidade do Algarve.

 

 O concurso "A tua criatividade é o nosso futuro" insere-se no projeto "KnowInG" (Conhecimento,

Inteligência e Inovação para o Crescimento Sustentável), que aponta para o apoio à "economia do

conhecimento" e visa aproximar a comunidade da região.

 

 O desafio é destinado a qualquer pessoa a partir dos 18 anos, bastando "ter boas ideias e criar uma

história que promova a região do Algarve como destino turístico e cultural de excelência, desde que

possa ser transformada num videojogo", disse à Lusa Marisa Madeira, do CRIA - Divisão de

Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve.

 

 O KnowInG é financiado pela União Europeia e abrange autoridades regionais, organizações

empresariais e instituições públicas de regiões mediterrânicas de cinco países.

 

 Além do Algarve participam no KnowInG instituições regionais de Espanha, França, Itália e Grécia, a

que se junta a Universidade de Cambridge [Grã Bretanha], que segundo o CRIA tem dado um apoio

significativo ao projeto.

 

 O regulamento do concurso será publicado durante a próxima semana e as propostas podem ser

enviadas até ao dia 30 de maio.

 

 Redacção DORS

 

 17:27 sexta-feira, 16 março 2012
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A250

Vice-presidente do Turismo apela a maior aposta no turismo acessível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/03/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=125798

 

Um dos vice-presidentes do Turismo do Algarve, António Almeida Pires, apelou hoje a uma maior

aposta no turismo acessível, que inclui o turismo sénior, nicho de mercado que tem "130 milhões" de

potenciais clientes na Europa.

 

 "Fizemos uma aposta muito séria e inconsequente no turismo residencial e temos hoje imobiliário

abandonado", referiu à Lusa, apelando ao investimento no turismo acessível que, diz, "vale metade do

PIB [Produto Interno Bruto] nacional".

 

 António Almeida Pires falava à Lusa à margem do seminário "Turismo e as Indústrias Culturais e

Criativas no Algarve", que hoje de manhã decorreu na Escola de Gestão, Hotelaria e Turismo da

Universidade do Algarve.

 

 O turismo acessível pressupõe a eliminação de barreiras arquitetónicas em hotéis e outros

equipamentos turísticos para que haja condições adequadas aos cidadãos com mobilidade reduzida,

como idosos ou pessoas em cadeira de rodas.

 

 Em declarações à Lusa, António Almeida Pires refere que a aposta naquele nicho de mercado seria

"uma janela de oportunidade" que podia neste momento "fazer toda a diferença em termos de

emprego e economia regional".

 

 Almeida Pires lamenta que o projeto que o Turismo do Algarve lançou para promover o turismo

acessível não tenha envolvido todas as autarquias do Algarve, obrigado a que ficassem "para trás dois

anos de trabalho".

 

 "Os pressupostos eram o envolvimento das 16 autarquias e porque não tivemos o pleno das

autarquias ficámos pelo caminho", disse, lembrando que o turismo "mudou" e que é necessária "outra

abordagem" perante o setor.

 

 Redacção DORS
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 16:37 sexta-feira, 16 março 2012
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A252

  
Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:11:33

 	Hora de emissão: 13:53:00 
ID: 40816128

 
16/03/2012

Documentário "Um Filme Português"

 

"Um Filme Português", é o nome do documentário que vai ser exibido esta tarde num dos auditórios

da Penha na Universidade do Algarve. Trata-se de uma longa-metragem, integrada no projeto de

investigação  Principais Tendências no Cinema Português Contemporâneo , do Centro de Investigação

em Artes e Comunicação, sediado na Universidade do Algarve e na Escola Superior de Teatro e

Cinema. Este documentário é composto por seis segmentos de 17 minutos, e é assinado por seis

realizadores. Conversa com os realizadores Vítor Alvez e Vanessa Sousa Dias.
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A253

Ualg espera criar videojogo sobre o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/03/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23430&visual=8&id=0&print_article
=1

 

16-03-12

 

 A Universidade do Algarve lançou um desafio para a criação do argumento para um videojogo

temático centrado nas potencialidades turísticas e culturais da região.

 

 O projeto foi dado a conhecer durante o seminário "O Turismo e as Indústrias Culturais e Criativas no

Algarve", que decorreu esta manhã na Universidade do Algarve.

 

 O concurso "A tua criatividade é o nosso futuro" insere-se no projeto "KnowInG" (Conhecimento,

Inteligência e Inovação para o Crescimento Sustentável), que aponta para o apoio à "economia do

conhecimento" e visa aproximar a comunidade da região.

 

 O desafio é destinado a qualquer pessoa a partir dos 18 anos, bastando "ter boas ideias e criar uma

história que promova a região do Algarve como destino turístico e cultural de excelência, desde que

possa ser transformada num videojogo", disse à Lusa Marisa Madeira, do CRIA - Divisão de

Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve.

 

 O KnowInG é financiado pela União Europeia e abrange autoridades regionais, organizações

empresariais e instituições públicas de regiões mediterrânicas de cinco países.

 

 Além do Algarve participam no KnowInG instituições regionais de Espanha, França, Itália e Grécia, a

que se junta a Universidade de Cambridge [Grã Bretanha], que segundo o CRIA tem dado um apoio

significativo ao projeto.

 

 O regulamento do concurso será publicado durante a próxima semana e as propostas podem ser

enviadas até ao dia 30 de maio.

 

 Algarve Primeiro/Lusa
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A254

  Tiragem: 56327

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 26,36 x 18,10 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 40775408 16-03-2012
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A255

  Tiragem: 7500

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 28,47 x 36,97 cm²

  Corte: 1 de 3ID: 40760190 15-03-2012

António Eusébio

Presidente do PS Algarve
é uma hipótese
A mais de um ano e meio das eleições autárquicas, em 2013, o 
socialista António Eusébio, a cumprir o seu terceiro e último 
mandato como presidente da Câmara Municipal de São Brás 
de Alportel, não podendo por isso recandidatar-se ao cargo, ga-
rante que «neste momento não se coloca» a possibilidade de vir 
a defrontar o social-democrata Macário Correia, a quem não 
poupa elogios, na disputa pela edilidade da capital algarvia. «A 
Câmara Municipal de Faro não é um objetivo meu», diz, nesta 
entrevista ao «barlavento», o autarca, de 44 anos, engenheiro 
civil, com mestrado em construção e docente da Universidade 
do Algarve, mostrando-se, acima de tudo, bastante cauteloso na 

abordagem do seu futuro político e dando a ideia de que espera 
para ver trunfos sobre a mesa. «Não gosto de fazer futurismos», 
confessa. Já no tocante à Federação Regional do PS Algarve, na 
qual exerce as funções de coordenador autárquico, António Eu-
sébio admite suceder a Miguel Freitas na liderança. E assegu-
ra, por outro lado, ter deixado de pensar na administração da 
empresa pública Algar, responsável pela gestão de resíduos só-
lidos no Algarve. Mais preocupado está em concluir a Circular 
Norte em São Brás de Alportel e a combater problemas sociais 
no seu concelho, onde o desemprego já atinge meio milhar de 
pessoas, ao mesmo tempo que deixa recados ao seu sucessor. 

barlavento - Neste seu terceiro 
e último mandato como presi-
dente da câmara municipal, o 
que ainda lhe falta fazer para 
completar o trabalho no conce-
lho de São Brás de Alportel?
António Eusébio – Muito foi fei-
to, mas falta sempre fazer mais 
e mais! O nosso projeto de de-
senvolvimento para São Brás de 
Alportel é muito ambicioso e a 
evolução das cidades e dos mu-
nicípios é dinâmica, logo surgem 
continuamente novos projetos 
para responder às necessidades 
sentidas pela população. Este é 
o grande desafio de ser autarca! 
Para São Brás de Alportel, há um 
conjunto de projetos fundamen-
tais, para os quais ainda estou a 
fazer todo o esforço e neste mo-
mento contra grandes dificulda-
des financeiras, para que possam 
ser uma realidade. O mais rele-
vante é a conclusão da Circu-
lar Norte, com a construção da 
sua terceira fase desta via. Tra-
ta-se de um projeto estruturan-
te para o concelho, que alterou 
profundamente a imagem ur-
bana e veio diminuir os aciden-
tes em mais de oitenta por cen-
to. Gostaria muito de conseguir 
concluir esta obra até ao final do 
mandato, para concluir o anel de 
circulares que envolvem a vila. 
No entanto, esta profunda crise 
económica que se abateu sobre o 
país veio trazer grandes dificul-
dades à conclusão deste projeto. 
A situação é de tal ordem grave 
que, de 2008 até 2011,os investi-
mentos diminuíram já 40 vezes o 
seu valor! A diminuição de recei-
tas veio invalidar as opções que 
tomámos e todo o planeamento a 
quatro anos.  Porém, há projetos 
que são muito interessantes, em-
bora a uma escala de investimen-
tos mais pequena, e é nestes que 
devemos apostar. São os projetos 
na área social, por um lado, para 
fazer face às crescentes dificulda-
des económicas e sociais vividas 
pelas famílias; e por outro lado, 
os projetos que têm que ver com 
a dinamização económica, a área 
cuja aposta é mais determinante 

neste momento, para que as pes-
soas consigam desenvolver a sua 
economia familiar. 
b. - Quanto custa a Circular 
Norte e o que iria permitir?
A.E. – A terceira e última fase 
da Circular Norte tem um custo 
base de 1 milhão e 800 mil euros. 
Com a aquisição de terrenos, no 
valor de cerca de 400 mil euros, 
representará um investimento 
global que alcança os 2 milhões 
e 200 mil euros. Neste momento, 
pondera-se a possibilidade um fi-
nanciamento até aos oitenta por 
cento, através de fundos comu-
nitários, do que depende a exe-
cução desta obra.  A construção 
desta última fase permitiria fe-
char o anel norte de toda a envol-
vente a São Brás de Alportel, li-
gando este ao anel sul assegurado 
pela Variante Sul, e logo todo o 
núcleo urbano ficaria envolvido 
por este anel de circulares. E im-
porta ainda sublinhar que estes 
investimentos vieram dar toda 
uma nova imagem e dinâmica a 
São Brás de Alportel, permitindo 
ordenar todos os seus fluxos inte-
riores de tráfego. Mas, acima de 
tudo, permitiram outra situação.
b. - Destacou a necessidade de 
apostar na área social. O que 
pensa levar a efeito?
A.E. - Desde há já alguns anos, 
e mais acentuadamente nos últi-
mos dois, temos efetuado um in-
vestimento muito significativo 
na área social. Ainda na passada 
sexta-feira, abrimos a Loja So-
cial, um projeto que representa o 
culminar de um trabalho desen-
volvido desde que assumi a pre-
sidência da câmara. Há toda uma 
estratégia de intervenção social 
na comunidade, que teve início 
com a implementação da Rede 
Social de São Brás de Alportel e 
a criação do Centro de Apoio à 
Comunidade, que congrega todo 
um conjunto de respostas sociais, 
mediante a disponibilização de 
serviços e o estabelecimento de 
parcerias, como é exemplo o Ga-
binete de Inserção Profissional 
(numa parceria com o Instituto 
de Emprego). Esta estratégia só 

tem sido possível com um tra-
balho de parceria, que vai muito 
para além das estruturas formais, 
e se implementa, no terreno, com 
estruturas de trabalho informais, 
como seja o Grupo Social, que 
junta a Câmara Municipal, a 
Junta de Freguesia, o Centro de 
Saúde, a equipa de Rendimento 
Social de Inserção Social, a Rede 
de Voluntariado. E com um con-
tínuo esforço de conhecimento 
e acompanhamento da situação 
das famílias mais carenciadas, 
uma realidade que infelizmen-
te tem vindo a aumentar, o que 
nos levou a implementar novas 
respostas, como o Programa de 
apoio social de cariz habitacio-
nal «Mão Amiga», as Bolsas de 
Estudo para acesso ao ensino su-
perior, o cartão sénior e o Ban-
co Municipal de Alimentos, que 
passará a partir de agora a inte-
grar os apoios concedidos pela 
Loja Social. E para além de ali-
mentos, a loja permite apoiar as 
famílias com vestuário, mobiliá-
rio e todo um conjunto de bens 
e serviços, num trabalho que en-
volve toda a comunidade, o que é 
fundamental! Acabámos por cen-
tralizar, nesta Loja Social, que é 
muito mais do que uma loja, mas 
acima de tudo um projeto de in-
tervenção social na comunidade, 
um vasto conjunto de respostas 
para ajudar quem mais precisa!
b. - Quantas pessoas estão a re-
ceber cabazes alimentares?
A.E. – São já quase duas cente-
nas. O número cresceu muito. 
Como sabemos, a construção ci-
vil parou e nos últimos meses 
têm-se sucedido despedimentos. 
Há três anos, tínhamos cerca de 
150 desempregados. Neste mo-
mento, contamos com perto de 
meio milhar. É um número bas-
tante abaixo da média nacional, 
mas não deixa de ser assustador 
porque denota que a economia 
parou e as empresas não têm ca-
pacidade para continuar a pagar 
salários aos seus funcionários.
b. - Receia que o número de de-
sempegados venha a aumentar 
neste concelho?

A.E. – Infelizmente, tudo aponta 
nesse sentido. Certamente conti-
nuará a aumentar enquanto a ní-
vel nacional não for implemen-
tada uma política de crescimento 
económico. Não estou a ver como 
é que a cortar no investimento, a 
aumentar impostos e a aumen-
tar a despesa social e os custos 
do Estado, poderemos reduzir 
o endividamento e fazer crescer 
a economia. Não vamos. Vamos 
é aumentar o endividamento. E 
com o aumento, a despesa do Es-
tado não se consegue crescer. En-
quanto não houver medidas de 
dinamização da economia e não 
apenas medidas de paralisação de 
todos os setores económicos, não 
poderemos contrariar esta situa-
ção. Vai ser uma luta muito difí-
cil nos próximos anos e isto terá 
tendência a piorar.
b. - Uma nova lei obriga as câ-
maras municipais a pagar dívi-
das até 90 dias. Quais as reper-
cussões em termos de gestão?
A.E. - Embora defenda que o ri-
gor financeiro é o princípio mais 
importante na gestão autárquica, 
penso que não é com este tipo de 
leis que se resolvem os problemas 
financeiros das autarquias. As 
boas práticas continuam a ser in-
justamente premiadas com medi-
das que ao invés da desejada sim-
plificação, só vêm trazer entropia 
e paralisação da economia, o que 
num momento como este não se 
pode aceitar! Em minha opinião, 
a Lei dos Compromissos interes-
sa neste momento apenas ao Mi-
nistério das Finanças. Nem ao 
próprio país sei se interessa. Du-
vido bastante da sua eficácia, nos 
termos em que está elaborada. E 
digo isto com a convicção de que 
os municípios não têm capaci-
dade para responder por si só à 
exigência que a lei vem colocar. 
Este não é o caso de São Brás de 
Alportel, onde não existe dívida 
a 90 dias, mas destaco este aspe-
to por solidariedade para com os 
outros municípios porque consi-
dero que a lei ao exigir, por um 
lado, com base no Orçamento de 
Estado, que os municípios amor-

tizem dez por cento da sua dívida 
e, por outro, que tenham de justi-
ficar cada aquisição que efetuem, 
seja de que verba for (nalguns ca-
sos com situações de burocracia 
levada ao ridículo), vai fazer com 
que muitos parem completamen-
te a sua atividade, até ao nível dos 
serviços mais básicos! Tive opor-
tunidade de dizer isto ao senhor 
secretário de Estado das Autar-
quias Locais, ao mesmo tempo 
que apelei para a necessidade de 
o Governo ter a preocupação ur-
gente de resolver o problema de 
financiamento dos municípios. 
Resolveu a situação do país, re-
solveu a situação da Região Au-
tónoma da Madeira e a situação 
do sector empresarial do Estado. 
Mas ainda não resolveu a situa-
ção das autarquias. São cerca de 
três mil milhões de euros que fa-
riam a diferença e permitiriam 
que o único motor da economia 
do país a funcionar neste mo-
mento - os municípios – pudes-
se continuar a funcionar! Se este 
motor parar, então o desemprego 
irá aumentar muito mais e todo 
o país paralisa com graves conse-
quências sociais!
b. - O que lhe respondeu o se-
cretário de Estado?
A.E. - O senhor secretário de Es-
tado compreende a nossa ansie-
dade, que lhe foi expressa numa 
reunião com AMAL- Associa-
ção de Municípios do Algarve, 
diz compreender as dificuldades 
que os municípios estão a atra-
vessar e penso ter ficado sensibi-
lizado para que algo tem de ser 
feito. Mas neste momento são 
situações em estudo e em aná-
lise apenas. Uma situação para 
ser resolvida urgentemente não 
pode demorar seis meses. Teria 
de ser já no próximo mês e não 
me pareceu que essa fosse a res-
posta. Mas vou aguardar para ver 
o que sucederá.
b. - Como encara a Reforma 
Administrativa com a previs-
ta extinção de 1.500 freguesias 
do país e o eventual cenário a 
apontar para que vários muni-
cípios possam ser agrupados?

A.E. - Neste momento, ao nível 
das câmaras municipais a situa-
ção parece estar estável. Não se 
fala em reduzir ou agrupar mu-
nicípios, a não ser que tal seja in-
tenção dos próprios municípios. 
Mas em relação às freguesias, a 
questão está a colocar-se e a ge-
rar grandes problemas. As fre-
guesias têm tido uma ação com-
plementar aos municípios, com 
muita proximidade às popula-
ções, com um papel fundamen-
tal que não pode ser minimiza-
do. E vale a pena lembrar que em 
muitas situações nem se pode fa-
lar em redução de despesa pois as 
remunerações dos presidentes de 
junta de freguesia nem chegam a 
250 euros mensais! Como é bom 
de ver, não é com redução de fre-
guesias que as finanças do país 
vão melhorar! E também não é 
correto pensar que ao eliminar 
uma freguesia a despesa desapa-
rece. É que os custos que são pro-
venientes das suas competências 
não desaparecem… terão de ser 
suportados por alguém! Mas ob-
viamente que concordo com a 
necessidade de uma reforma ad-
ministrativa. Não se compreende 
como um só concelho possa ter 
mais dos que 84 freguesias, o nú-
mero total das freguesias de toda 
a região do Algarve! Mas esta re-
forma nunca deve ser feita a ré-
gua e esquadro, mas sim de for-
ma responsável para que possa 
corresponder a uma efetiva redu-
ção de despesa sem que haja per-
da da identidade local, um valor 
a preservar!
b. - O senhor completará em 
2013 o seu terceiro mandato au-
tárquico consecutivo, não po-
dendo por isso recandidatar-se. 
Concorda com essa situação?
A.E. - Até certo ponto, concor-
do com a limitação de manda-
tos. Sempre afirmei que dez/doze 
anos seria o período ideal para 
qualquer autarca estar à frente de 
uma câmara municipal. No en-
tanto, acho que falhou um aspeto 
na lei: a limitação de mandatos 
não devia ter ficado apenas pelos 
municípios. 

Texto: josé manuel oliveira
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ma equipa que queira liderar o 
PS/Algarve.
b. - Não descura, portanto, o ce-
nário de ser o futuro presidente 
dessa estrutura?
A.E. – Neste momento não lhe 
posso responder a essa questão. 
A candidatura à Presidência da 
Federação do PS/Algarve poderá 
ser uma hipótese, mas está ainda 
longe de ser uma certeza. Tenho 
sim, por certo que, mesmo se não 
fizer parte da liderança, gostaria 
de integrar a equipa e tenciono 
continuar na vida política ativa, 
pois o Algarve precisa do nosso 
trabalho e dedicação.
b. - Poder-se-á concluir que 
Faro é para si uma questão em 
aberto?
A.E. – Não. Faro, neste momen-
to, não é um objetivo meu. Em 
aberto poderá estar apenas a pre-
sidência da Federação Regional 
do PS/Algarve.
b. - Como avalia a ação desen-
volvida por Miguel Freitas na-
quele cargo?
A.E. – Miguel Freitas impôs ao 
PS Algarve um ritmo de trabalho 
que não existia até então e merece 
por isso o nosso respeito e admi-
ração. É um homem atento, tra-
balhador e deixou na Federação 
um conjunto de ações e metodo-
logias de trabalho. A Universida-
de Meridional, os grupos de for-
mação autárquica e os fóruns são 
bons exemplos disso. No entan-
to, os partidos são dinâmicos e é 
preciso em determinadas alturas 
conseguirmos conciliar todo este 
trabalho com as suas bases.
b. - Como encara o próximo 
processo autárquico no Algar-
ve, onde em metade das câma-
ras os atuais presidentes, do PS 
e do PSD, já não se poderão re-
candidatar devido à limitação 
de mandatos?
A.E. - Vai ser uma situação com-
plexa porque saindo estes oito ou 
nove presidentes de câmaras mu-
nicipais em fim de mandato e en-
trando novos protagonistas tudo 
ficará em aberto. Daí ser necessá-
rio começar, desde já, a estrutu-
rar os processos autárquicos nas 
equipas e fazer um trabalho in-
tensivo no terreno. Não vai ser 
uma situação como foi no passa-
do, de transição de algumas câ-
maras apenas. Vai ser todo um 
novo paradigma, que ainda des-

conhecemos. É preciso um traba-
lho de base muito amplo, assente 
num conhecimento profundo das 
realidades locais. Tenho dito aos 
nossos autarcas que já não basta 
ganhar por ganhar. Quem chegar 
a uma câmara municipal terá de 
ter o conhecimento da realidade 
e dos meios financeiros para po-
der estruturar o seu projeto po-
lítico de uma forma séria e res-
ponsável. Só assim valerá a pena 
vencer autarquias para não desi-
ludir as pessoas, mas, muito pelo 
contrário, para lhes dar aquilo de 
que elas precisam.
b. - Sente os autarcas, ou can-
didatos a tal, preparados, até do 
ponto de visto psicológico para 
enfrentar os próximos desafios 
mesmo em tempo de crise e 
com tantas restrições nos pró-
prios municípios?
A.E. - Com certeza que sim. As 
pessoas têm de estar na política 
por convicção e por amor à sua 
terra. E certamente que serão es-
ses os atributos dos candidatos 
nos vários municípios. Esses no-
vos candidatos poderão não sa-
ber as dificuldades que vão en-
frentar, poderão não ter a noção 
do trabalho árduo e da dificul-
dade que é gerir um município, 
mas a vontade ultrapassará todas 
essas situações.
b. - Acredita que o PS conquis-
tará a maioria das câmaras 
nesta região e por conseguin-
te a presidência da Comunida-
de Intermunicipal do Algarve/
AMAL?
A.E. - Seria interessante conse-
guir um maior número de autar-
quias, embora tal seja um cenário 
difícil no Algarve.
b. - O que pensa do atual manda-
to de Macário Correia como pre-
sidente daquele organismo?
A.E. - Não tenho qualquer moti-
vo de queixa porque sendo vice-
presidente, as questões são-me 
colocadas normalmente. O pre-
sidente, Eng.º Macário Correia, 
tenta realizar um trabalho de 
conjunto, o que às vezes é difícil 
na região, e gere a AMAL com 
uma forma muito pessoal.
b. - Há quem diga que é do es-
tilo quero, mando e posso. É 
mesmo assim?
A.E. - Ouço muitos colegas meus 
acusarem-no dessa situação, mas 
não tenho razão para concordar.

Quase nem sei quem são os deputados 
da oposição do Algarve 
Confessa já ter sentido «dificuldade em 
identificar» os deputados do Algarve e ex-
cetuando o socialista Miguel Freitas, seu 
companheiro de partido, «às vezes nem me 
lembro quais são os outros». «E se for à rua 
perguntar a quem passar os nomes dos de-
putados do Algarve, quase lhe garanto que 
não sabem», nota o edil de São Brás de Al-
portel António Eusébio, sem esconder a 
sua desilusão para com os políticos desta 
região. Já em relação à contestação popu-
lar de que até tem sido alvo o Presidente da 
República Cavaco Silva, considera isso o re-
flexo da «situação verdadeiramente caóti-
ca» a que o país chegou. E perspetiva o au-
mento da convulsão social.

b. - O Algarve tem nove depu-
tados. Como analisa o trabalho 
por eles desenvolvido?
A.E. - Olhe, se quer que lhe diga, 
por vezes tenho dificuldades em 
identificar neste momento os 
deputados do Algarve. Tirando 
o deputado do PS Miguel Frei-
tas, às vezes nem lembro quais 
são os outros.
b. - Não me diga que também 
não se lembra do outro deputa-
do socialista, João Soares…
A.E. – Do João Soares sabemos 
qual é o seu trabalho. Mas se 
perguntarem ao longo dos vá-
rios anos quem têm sido os de-
putados do Algarve, quase nem 
sei quem são os da oposição. E se 
for à rua perguntar a quem pas-
sar os nomes dos deputados do 
Algarve, quase lhe garanto que 

não sabem.
b. - O que é que isso significa?
A.E. - Isto quer dizer que o Al-
garve tem vindo a perder im-
portância ao nível nacional. Até 
mesmo no sector do turismo tem 
perdido importância e capacida-
de de resposta e tudo isso tem re-
percussão a este nível.
b. - Não há líderes?
A.E. - Tem havido poucos líde-
res. Não tem havido uma ima-
gem com fiabilidade que dê a 
importância que o Algarve me-
rece.
b. - António José Seguro é o lí-
der ideal para o PS chegar ao 
Governo em 2015?
A.E. (pausa para reflexão) - An-
tónio José Seguro ganhou as 
eleições no Partido Socialista. 
Agora terá de saber trabalhar, 

junto da sua Comissão Nacional, 
para conseguir ser líder do país 
em 2015. 
b. - O que pensa da ação do Pre-
sidente da República Cavaco 
Silva, numa altura em que, en-
tre outras situações polémicas, 
um grupo de cidadãos apresen-
ta uma petição na Assembleia 
da República com vista à sua 
demissão?
A.E. – Esta situação denota bem 
o estado a que o nosso país che-
gou. Estamos a assistir a momen-
tos muito controversos e proble-
máticos e a população mostra 
agora o seu descontentamento. 
Temos vindo a perder dignida-
de política nestes últimos anos, 
tal como perdemos também dig-
nidade noutras áreas. Mas quan-
do isto acontece com o próprio 

Presidente da República, atin-
gimos uma situação verdadeira-
mente caótica. 
b. - A crise, os cortes, o desem-
prego, a fome poderão contri-
buir para aumentar a contesta-
ção popular nas ruas?
A.E. – Gostaria muito de dizer 
que não. Mas tudo me leva a crer 
que aumentando a crise econó-
mica com o ritmo e a profun-
didade a que estamos a assistir, 
aumentará naturalmente a crise 
social e cada vez mais surgirão 
manifestações de rua e outras 
situações de descontentamen-
to. Enquanto não houver cresci-
mento económico, tudo me leva 
a crer que a convulsão social pos-
sa emergir com mais naturalida-
de.

b. - O que defende, então?
A.E. – Seria muito mais digno, 
politicamente, se tivesse tam-
bém abrangido a Assembleia da 
República e outras estruturas po-
líticas. Se há presidentes de câ-
maras que estão a exercer os seus 
mandatos desde 1974, também 
há muitos deputados, na Assem-
bleia da República a quem isso 
acontece. Porquê apenas atin-
gir o poder local, quando este é 
aquele no qual as populações me-
lhor podem exercer o seu contro-
lo democrático, com muito maior 
transparência e proximidade?
b. - Que apelo gostaria de dei-
xar ao seu sucessor?
A.E. - O próximo presidente des-
ta câmara vai ter nas suas mãos 
um concelho que teve um gran-
de projeto de desenvolvimento. 
Um projeto que conseguiu mu-
dar São Brás de Alportel, com 
obra feita, mas sobretudo com 
atitudes. Mudou a forma do es-
paço urbano e do município, mas 
mudou sobretudo a forma de es-
tar dos são-brasenses. 
Tenho repetido várias vezes que 
aquilo que mais me orgulha nes-
tes anos na presidência da câmara 
é sentir que os são-brasenses gos-
tam mais da sua terra, orgulham-
se dela e sentem que em São Brás 
de Alportel viver sabe bem!
b. - Já sabe quem o vai suceder 
no cargo?
A.E. (risos) - No Partido Socia-
lista, a minha equipa tem vindo a 
trabalhar há já onze anos. E tem 
sido feito um trabalho extraor-
dinário, as pessoas têm crescido 
muito. Penso que existe um su-
cessor natural, que é um dos ele-
mentos que trabalha comigo na 
câmara municipal. É lógico que 
tal ainda terá de ser definido em 
comissão política, mas nomea-
damente o vereador Vítor Guer-
reiro tem uma capacidade de 
continuar a levar São Brás de Al-
portel para os destinos que me-
rece. Com o apoio da equipa que 
tem, fará com certeza esse traba-
lho bem feito. 
b. - E qual vai ser o seu futuro 
político?
A.E. - Ainda não tenho nada de-
finido. Tudo continua em aber-
to, precisamente porque a priori-
dade neste momento é o mandato 
que está em curso e o compromis-
so que tenho com os são-brasen-

ses. Faltam ainda quase 20 meses 
para terminar esta grande jorna-
da de trabalho! Depois se verá o 
próximo passo!
b. - O seu nome tem surgido 
como candidato ao cargo de 
presidente do Conselho de Ad-
ministração da empresa públi-
ca Algar. Ainda há dias, em as-
sembleia-geral dos acionistas, 
acabou por ser preterido. Como 
está a acompanhar este proces-
so?
A.E. – Essa situação foi coloca-
da numa determinada altura, há 
mais de um ano, por motivos re-
lacionados com a minha com-
petência técnica, no âmbito da 
qual tenho diversas publicações 
da minha autoria e um currícu-
lo de mais de dez anos de traba-
lho especializado e intensivo na-
quela área. Esse foi o motivo do 
convite que naturalmente me or-
gulha, pela relevância da missão 
na região. Mas passou essa opor-
tunidade e deixei de pensar nes-
sa situação. Por isso, para mim é 
um assunto que não tenho con-
siderado.
b. - E se o seu nome voltar a ser 
equacionado, estaria recetivo a 
aceitar o desafio?
A.E - Presumo que não o façam. 
Neste momento, não tenho pen-
sado nessa situação.
b. - Tem sido encarado entre 
socialistas como um dos melho-
res, senão mesmo o melhor au-
tarca do PS no Algarve. Como 
reage a esta apreciação?
A.E. (breve pausa para reflexão) 
- É sempre uma matéria difícil 
a tarefa de nos autoavaliarmos. 
Posso dizer que em São Brás de 
Alportel temos feito um bom tra-
balho. E sinto que tem sido apre-
ciado. Poderemos medir pelos 
resultados eleitorais que temos 
vindo a obter nos últimos man-
datos. Por outro lado, também 
sinto esse reconhecimento por 
parte da população algarvia em 
geral, muitas vezes, o que natu-
ralmente me orgulha. 
Mas há muitos outros bons autar-
cas nesta região. Talvez a nossa 
ação em São Brás seja diferente, 
também porque temos condições 
mais específicas nesse sentido, 
porque conseguimos uma maior 
proximidade em relação às pes-
soas e foi possível desenvolver 
toda uma dinâmica com a comu-

nidade. E conseguimos, de facto, 
realizar muitos investimentos. 
Saio de cabeça erguida sem ter 
hipotecado o futuro financeiro 
da Câmara Municipal, e isso é o 
que mais me orgulha. Deixo para 
o futuro a capacidade de ultra-
passar a crise e apostar em novos 
investimentos. Certamente que 
esta situação não sucede noutras 
câmaras, que irão ficar paradas se 
não existirem os tais mecanismos 
de compensação ou que facilitem 
o pagamento do endividamento 
que criaram.
b. - Também tem sido apontado 
como candidato à presidência 
da Câmara Municipal de Faro. 
Estaria disponível para defron-
tar o atual detentor do cargo, o 
social-democrata Macário Cor-
reia, nas eleições autárquicas 
em 2013?
A.E. (sem qualquer hesitação) 
- Neste momento, essa situação 
não se coloca. Por isso, não lhe 
vou responder ainda… (risos)
b. - Como tem avaliado este 
mandato de Macário Correia?
A.E.- O engenheiro Macário Cor-
reia tem tido um trabalho árduo 
em Faro, dada a situação finan-
ceira bastante difícil desta câma-
ra municipal. Mas cada autarca 
tem a sua forma de gerir e cada 
personalidade política marca a 
diferença. Neste momento, não 
me cabe avaliar essa gestão.

b. - A cerca de um ano e meio, 
parece não fechar as portas a 
uma eventual candidatura à 
Câmara Municipal de Faro…
A.E. – Tal como refere, apenas 
daqui a um ano e meio é que ha-
verá eleições, temos muito tem-
po ainda até lá, mas se tivesse de 
responder a essa perguntar ago-
ra, dir-lhe-ia que não seria can-
didato.
b. - Tem sido também venti-
lado como sucessor de Miguel 
Freitas na presidência da Fede-
ração Regional do PS/Algarve. 
Como encararia uma candida-
tura a esse cargo?
A.E. – Esse é um assunto que já 
várias pessoas no partido me co-
locaram, mas até ao momento 
também ainda não tomei qual-
quer decisão. Porque também 
não a coloquei de forma pesso-
al. Tenho trabalhado na Federa-
ção do PS como coordenador au-
tárquico, o que tem sido muito 
satisfatório e desafiante ao mes-
mo tempo. Sinto que neste mo-
mento as pessoas precisam efeti-
vamente de apoio e de atenção, 
estamos a entrar numa fase deci-
siva com vista às próximas elei-
ções autárquicas, em 2013. Muito 
possivelmente nos próximos me-
ses será definido o nome do pró-
ximo presidente da Federação. É 
natural que continue a fazer par-
te da equipa ou que integre algu-
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Ilustrações.
Até ao dia 31 de março, na Bi-
blioteca Municipal, vai estar 
patente a exposição de ilustra-
ções de Pilar Puyana.
Conversa.
Quinta-feira, dia 15, às 18h00, 
na Biblioteca Municipal, à 
conversa com Amélia Muge e 
Michales Loukovikes, no pro-
jeto Periplus - deambulações 
luso-gregas. 
Flamenco.
Sexta-feira e sábado, dias 16 e 
17, às 21h30, no Teatro das Fi-
guras, decorre o 8º Festival de 
Flamenco. Programa: dia 16 
- Quadro Flamenco «El Tem-
ple» e no dia 17 - Al Compás. 
Entrada: 10 euros.
Música.
Domingo, dia 18, às 12h00, no 
Teatro das Figuras, realiza-se 
mais um concerto promenade 
pela Orquestra do Algarve. En-
trada: 10 euros. 
Livro.
Sexta-feira, dia 16, às 16h00, 
na sala de seminários da rei-
toria em Gambelas, Universi-
dade do Algarve, apresentação 
do livro «Património Cultu-
ral Imaterial - Convenção da 
Unesco e seus contextos» com 
a presença da autora Clara Ber-
trand Cabral.
Esculturas.
Vai estar patente até ao dia 17 
de junho, no Museu Munici-
pal, a exposição de esculturas 
da autoria de Villares Pires in-
titulada «9 reis, 9 estudos». 
Exposição.
Até ao dia 8 de abril, no Museu 
Municipal, vai estar patente a 
exposição «Passion», um dos 
projetos artísticos mais emble-
máticos do grupo internacio-
nal de escultores Karl Heinz 
Stock - Sculptorgroup. 
Homenagem.
Até ao dia 18 de março, no Mu-
seu Municipal, pode visitar a 
exposição de Rosário da Silva, 
homenagem ao artista farense.

Faro
Câmara - 289870870
GNR - 289887600
PSP - 289899899
PJ - 289884500 
Bombeiros M. - 289888000
Bombeiros V. - 289803604
Centro Saúde - 289830300
Hospital - 289891100
Capitania - 289887540
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Universidade do Algarve
constrói túnel aerodinâmico
A American Society of Hea-
ting, Refrigerating and Air-
conditioning Engineering 
(ASHRAE), sedeada nos EUA, 
e com delegações em gran-
de parte dos países do mun-
do, atribuiu um financiamen-
to à Universidade do Algarve 
para projetar e construir um 
túnel aerodinâmico com recir-
culação do ar, que vai possibi-
litar melhores condições para 
a investigação, na área de ae-
rodinâmica industrial e no de-
senvolvimento e calibração de 
sensores de medição da veloci-
dade do ar, e aumentar a quali-
dade do ensino nestas áreas. 

A originalidade do proje-
to e dos métodos aplicados na 
construção do equipamento já 

deu origem ao desenvolvimen-
to de uma nova patente.

Segundo Eusébio Concei-
ção, docente da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia e coor-
denador do projeto, «esta ori-
ginalidade prende-se com a 
utilização de materiais mais 
acessíveis e com um maior 
tempo de vida na câmara de 
expansão, na câmara de con-
centração e na zona de recir-
culação». 

Por sua vez, explica o pro-
fessor, «na câmara de expansão 
foram utilizados defletores, es-
trategicamente colocados, de 
forma a garantirem uma ex-
pansão mais uniforme, com 
menor perda de pressão. Na 
contração foi utilizada uma 

relação (de 1:6) que permi-
te menores perdas de pressão 
(já que, na rede, colocada na 
maior dimensão, o valor da ve-
locidade é seis vezes menor do 
que na zona de testes) e um es-
coamento mais uniforme, com 
menores níveis de intensidade 
de turbulência, na zona de en-
saios».

 Finalmente, acrescenta 
ainda o coordenador, «a zona 
de recirculação aproveita a 
totalidade do escoamento da 
zona de testes, o que garante 
não só menores correntes de ar 
no interior do laboratório, mas 
também um melhor aproveita-
mento de energia pelo sistema, 
apresentando um design e di-
mensões que permitem meno-

res perdas de pressão, com um 
escoamento mais uniforme.

«A construção deste tú-
nel foi efetuada a partir de um 
programa de computador, que 
simula o escoamento dinâmi-
co no interior do mesmo, ten-
do em conta equações de con-
servação de massa, de energia e 
de quantidade de movimento. 
Todos os pormenores foram 
analisados detalhadamente an-
tes da sua construção», conclui 
Eusébio Conceição.

Este financiamento foi 
atribuído à Faculdade de Ci-
ências e Tecnologia da Uni-
versidade do Algarve e à de-
legação regional da ASHRAE 
Students em Faro, instalada 
também nesta Faculdade.
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Já imaginou sentir a necessidade de incentivar os seus filhos para jogar com o seu
smartphone e não sentir que o tempo gasto com brincadeiras contribuiu para o
crescimento intelectual dos mais novos?
É assim que Paulo Carrasco se sente todos os dias. Aliás, o docente de Métodos
Quantitativos na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, da Universidade
do Algarve, sabe bem o que o filho de 8 anos está a fazer, sempre que este pede
para brincar com o seu telemóvel. 
Carrasco criou um jogo para os sistemas Android e iPhone que estimula as capa-
cidade matemáticas de quem o joga. Chama-se Manic Math, é indicado para todas
as idades e utiliza um conjunto de operações aritméticas – adição, subtracção,
multiplicação e divisão – para exercitar a capacidade aritmética mental (sempre
com tempo limitado). 
Mas será esta uma aplicação que vai ajudar os portugueses a lidar com o papão
da Matemática? O programador espera que sim. “Tentei, na medida do possível,
integrar o máximo de elementos necessários ao domínio do calculo mental, velo-
cidade de resposta e memória. O jogo contém elementos específicos para cada
um destes requisitos”, explica e adianta que o filho foi o beta tester e autor de várias
sugestões para uma melhor jogabilidade.
“Nos tempos que correm, com a facilidade com que as crianças e os ado-
lescentes deixam de praticar o cálculo mental, este o jogo irá ajudar, pelo
menos como alternativa a outros jogos de computador, onde a acção é o

principal denominador.”
Desde o lançamento, a aplicação tem ocupado o Top 10 das aplicações educativas
na App Store Portuguesa (Apple). O Manic Math tem alguma inspiração no Tetris
e numa lógica de jogo simples. Basta combinar dois números e um operador mate-
mático por forma a alcançar o objectivo proposto. 

ACERCA DO AUTOR
Só quem não conhece a história dos “génios” nacionais no campo das novas tec-
nologias nunca ouviu falar em Paulo Carrasco. No início da década de 80, ainda
adolescente, o docente da Universidade do Algarve, juntamente com vários ami-
gos criaram vários jogos para o mítico computador ZX Spectrum e alguns foram
comercializados por softwarehouses inglesas, pois o grande mercado na época
era o do Reino Unido. Com Rui Tito, desenvolveu e vendeu títulos como Mr. Gulp,
Megatron e MoonDefenders à inglesa WizardSoftware, seguindo-se Alien Evolu-
tion. “Após mais de 20 anos, apesar de ter seguido profissionalmente outra direc-
ção [ desde 1992, que é docente de Métodos Quantitativos, na Universidade do
Algarve], resolvi juntar uma paixão antiga (os jogos) com a paixão actual (o ensino
da Matemática).” �

Aplicação portuguesa no Top 10 da App Store

APRENDER 
MATEMÁTICA 
A BRINCAR

D
R
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e tu és o Ás 
dos aviões
de PaPel? 
está quase a arrancar a edição 2012 do red bull Paper Wings e podes descobrir se tens ou 

não talento. esta é uma competição aberta a estudantes universitários dos quatro cantos do 

planeta e que tem como objetivo encontrar quem é “pró” no lançamento de aviões de papel 

em distância, maior tempo de voo e melhor acrobacia. a primeira qualificação nacional decor-

reu no passado dia 9 de março na universidade do algarve, em Faro e as próximas são já dia 

20, na Faculdade de desporto da universidade do Porto, e 28 no instituto superior técnico de 

lisboa. “o objectivo é voar, não aterrar!” é este o lema do red bull Paper Wings. Portugal volta 

a marcar presença na prova, figurando-se entre os 90 países envolvidos na final mundial que 

decorre em maio, no hangar 7, no aeroporto de salzburgo, Áustria.

sabe mais www.redbullpaperwings.com   
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1. 5 Dias antes do Natal, Lisboa via nascer, em 
1988, mais uma alfacinha de gema. Ana Reis 
quis ser médica, como tantas outras crianças, 
e bióloga marinha, devido ao seu invulgar 
interesse por tubarões. Contudo, pareceu-lhe 
mais atractiva a possibilidade de escrever 
sobre estes peixes do que nadar com eles. 
Licenciou-se em 2009, pela Escola Superior 
de Comunicação Social, e trabalhou na área 
até 2011. Entretanto, apercebeu-se de que 
escrever e dar a conhecer era uma necessidade! 
Apresenta nesta DIF o Studio Namic.

2. Esgar Acelerado formou-se em pintura 
na Escola de Belas Artes do Porto. É dono 
da editora LowFly Records. Assinou os 
argumentos das pranchas semanais de 
Superfuzz, no jornal BLITZ e fez ilustrações, 
BD e design para várias publicações. Mentor 
da revista CRU (e do já extinto serviço de BD 
via e-mail CRU online) foi, também, um dos 
criadores dos Estúdios ArtVortex, com Rui 
Ricardo e assina a ilustração do artigo Ligações 
Perigosas.

3. Guilherme Maglio nasceu dividido ao meio: 
hiperactivo e sonolento, ansioso e entediado, 
feliz e desesperançado. Tornou-se epicurista 
convicto e andava em busca da ataraxia até que 
Lisboa decidiu que ele deveria fi car. Com isso, 
passou a dedicar-se a tarefa de olisipógrafo 
amador e paralelamente anda a girar discos 
como um dos Duo Porcelana e a revirar caixotes 
poeirentos à procura de pérolas nas caves por 
onde passa. E traz consigo para esta DIF os Real 
Estate.

4. Helena Fagundes é… ainda não sabe 
exactamente o quê. Por isso largou a cidade 
cinza que é São Paulo, e veio parar na cidade 
azul que é Lisboa. Ainda no Brasil, estudou 
comunicação, trabalhou em televisão e tocou 
em bandas de rock. Já em Portugal, estudou 
cinema e juntou-se a outras bandas como 
baterista. Gosta de, para além da música, 
escrever aleatoriamente, fazer vídeos e, por 
vezes, confessar-se com o Tejo, como faz toda a 
gente por cá. E partilha nesta DIF, a sua paixão 
por Black Keys.

5. João Brandão nasceu no Norte de Portugal na 
cidade do Porto. As suas ilustrações exploram 
o lado fi gurativo e imaginário, as texturas, 
as cores e as colagens de papel. As suas 
referências vão desde autores contemporâneos 
à folk art ou a imagens vintage. Trabalha as 
imagens a partir do desenho e de colagens, 
tentando alcançar sempre a sua melhor 
harmonia e composição. Estudou na ESAD 
Matosinhos e actualmente trabalha como 
freelancer nas áreas de ilustração, design 
gráfi co e webdesign. É representado pela Who 
e nesta DIF ilustra as claques de futebol.

6. Marcos Alfares é licenciado em Estudos 
Artísticos, pela Faculdade de Ciências 
Humanas e Sociais, Universidade do Algarve. 
Um dos seus maiores interesses revelou-se ser 
a música de que ainda mantém proximidade 
e exemplo disso é a participação em projectos 
musicais. A sua atenção pela cultura ofereceu-
lhe também conhecimentos na criação e 
produção de eventos artísticos e a sua formação 
universitária concedeu-lhe habilitações em 
jornalismo, investigação cultural e intervenção 
e análise crítica nos mais diversos conteúdos. 
Comenta a Flausina nesta DIF.

7. Pedro Dourado nasceu na cidade do Porto, 
onde cresceu e reside actualmente. Encontra-
se a fi nalizar o curso na área de Línguas e 
Humanidades, preparando-se para ingressar 
em Ciências da Comunicação (Jornalismo). 
Desde cedo começou a viver a paixão pelas 
letras e pelas artes. Trabalhou para jornais 
de publicação gratuita e tem um interesse 

crescente por moda e por escrita. Participou no 
programa de rádio do Museu da Comunicação, 
sendo, também, o apresentador do programa 
televisivo. Escreve um par de kukies nesta DIF.

8. Pureza Fleming nasceu em Lisboa há 30 anos 
e, com ela, nasceram duas grandes paixões: a 
escrita e a moda. Assim, a sua vida profi ssional 
divide-se entre os bastidores da moda, como 
colaboradora em algumas publicações ligadas 
à moda , cultura urbana ou styling, e as 
agências de publicidade onde exerce a função 
de copywriter. Nesta edição, Miss Pu - como 
assina os seus posts no blog que mantém há 
cerca de 4 anos “Fashion Rules” – mostra-nos 
a cidade enquanto palco artístico, pelas mãos 
de Mark Jenkins.

9. Sofi a Ribeiro nasceu em Coimbra em 
1979. Entre 2001 e 2006 trabalhou nas áreas 
da produção cultural no teatro e educação 
para as artes em museus. Desde 2008 vive 
entre viagens e estudos, tendo passado por 
Itália, Noruega, Finlândia, Austrália, Polónia 
e Alemanha. Actualmente é doutoranda em 
Educação na Universidade de Bielefeld. Nos 
tempos livres, gosta de apanhar sol e assina 
nesta DIF um apontamento sobre Keny Arkana.

ESTE MÊS
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PEQUENOS FRUTOS

MEDRONHO

Conservação do medronho (Arbutus
unedo L.) para consumo em fresco

Faculdade de
Ciências e
Tecnologia,
Universidade do
Algarve, IBB-Centro
de Biotecnologia
Vegetal, Ed. 8,
Campus de Gabelas,
8005-139 Faro,
Portugal,
mail:mantunes@ualg.pt

O medronheiro (Arbutus unedo L.) é
um arbusto nativo da região mediterrânica,
estando distribuído por todo o território
nacional, predominantemente nas serras
do Caldeirão e Monchique. São várias
as partes desta planta com aplicações,
quer na produção de geleias, compotas,
aplicação em pastelaria e produção de
aguardente para o caso dos frutos
(medronho) quer na aplicação em
fitoterapia, nomeadamente folhas, frutos,
cascas e raízes.

A nível nacional existe pouca
informação acerca desta espécie. Os
trabalhos desenvolvidos dizem respeito
sobretudo à produção e caracterização
de aguardentes de medronho e da
composição dos frutos, mas tendo como
objetivo melhorar a produção desta
bebida.

Os frutos são utilizados em pequena
quantidade para consumo em fresco
apesar do seu excelente sabor. A
utilização alternativa dos frutos, para
fresco ou para transformação, apresenta-
se como uma alternativa viável de
rendimento. Esta possibilidade não foi
explorada até ao momento, embora
alguns estudos prévios tenham mostrado
que o fruto tem propriedades nutricionais
interessantes que nos indicam ser um
potencial para aumentar a rentabilidade
dos produtores.

Os frutos do medronheiro,
medronhos, são comestíveis quando
estão maduros, ou seja, apresentam
coloração vermelho escuro (no
outono). No entanto, estes frutos são
altamente perecíveis pelo que a sua
comercialização em fresco requer
cuidados especiais. Neste sentido, com
este trabalho pretendeu-se assim,
contribuir para aumentar o conhecimento
sobre a utilização alternativa dos

medronhos, para consumo em fresco
avaliando as suas propriedades
qualitativas e nutricionais.

Deste modo, os objetivos do presente
estudo foram otimizar o tempo de
conservação dos frutos para consumo
em fresco, avaliando os principais
parâmetros de qualidade sensorial e
nutricional ao longo do tempo de
armazenamento do fruto a diferentes
temperaturas e com diferentes películas
de cobertura.

A utilização dos frutos para fresco apresenta-se como uma alternativa viável de rendimento em
complementação à produção de aguardente de medronho.

INTRODUÇÃO

Os medronhos foram colhidos na serra
do Caldeirão, no Algarve, entre meados
de outubro e meados de novembro,
quando se encontravam maduros. Após
seleção, foram armazenados em cuvetes
de poliestireno expandido e cobertas por
dois tipos de película, uma de polietileno
linear de baixa densidade com 10 µm de
espessura e outra película perfurada com
10 mm de diâmetro, distanciados 50 mm.
Por fim, as cuvetes foram armazenadas
em câmaras de refrigeração a 0ºC, 3ºC e
6ºC. Ao fim de 0, 3, 7 e 10 dias no primeiro
ensaio e 0, 5, 10 e 15 dias no segundo
ensaio, foram retiradas amostras e os
frutos foram analisados para avaliação da
sua qualidade. Foram feitas medições de
cor (CIE Lab), firmeza, ºBrix, atividade
antioxidante, ácido ascórbico, â-caroteno,
açúcares e etanol. Em ambos os ensaios
foi efectuado pelo menos um painel de
provadores, onde se avaliou a aparência,
textura, aroma, acidez, doçura e sabor.

MATERIAIS E MÉTODOS

No presente estudo, verificou-se que,
à temperatura de conservação de 0 ºC,

RESULTADOS E CONCLUSÕES

Adriana Guerreiro

Dulce Antunes

Graça Miguel

Autoria:

Este artigo teve
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seguinte tese:
Adriana C.
Guerreiro. 2012.
Conservação do
medronho em fresco
e em geleia. Tese de
Mestrado em
Hortofruticultura,
Universidade do
Algarve.

A temperatura de 0º C é a que melhor
preserva a qualidade

Os frutos são altamente
perecíveis pelo que a sua

comercialização em fresco
requer cuidados especiais

os medronhos apresentaram resultados
nas análises físicas e químicas mais
estáveis ao longo do tempo de
conservação do que a 3 e 6 ºC.

Os medronhos frescos mantidos a 0ºC
e humidade relativa de 90-95%, não
evidenciaram efeitos significativos de
senescência até aos 10 dias, mantendo
uma aparência apelativa. Tal também foi
comprovado através da análise química
do fruto, verificando-se a manutenção das
propriedades qualitativas.

Quanto às películas utilizadas não se
verificaram diferenças significativas entre
ambas, tendo em atenção o tempo
máximo de conservação do presente
estudo (15 dias).

Os resultados obtidos mostram que o
medronho é um fruto com potencial para
ser uma fonte de antioxidantes. Nos
vários métodos e extratos para a
determinação da atividade antioxidante no
fruto utilizados (TEAC e ORAC), o
medronho obteve resultados elevados.
A temperatura de 0ºC é a que melhor
preserva a atividade antioxidante e a
película não teve efeito significativo.

Ao nível da composição química, o
medronho apresenta uma quantidade
razoável de vitaminas e carotenoides e
uma baixa quantidade de etanol.

O medronho apresenta propriedades
qualitativas relevantes e foi apreciado
pelos provadores. Verificou-se que a
temperatura de 0ºC foi a que melhor
preservou a qualidade do medronho ao
longo do período de armazenamento. As
películas de cobertura utilizadas não
mostraram diferenças significativas entre
elas durante o mesmo período. A
utilização dos frutos para fresco apresenta-
se como uma alternativa viável de
rendimento em complementação à
produção de aguardente de medronho.

Custódia Gago
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Cada caldeirada demora cerca de 
15 a 20 litros de aguardente

Chama-se caldeirada a cada vez que se põe o mosto a destilar na
caldeira. Pode demorar cinco horas, das quais apenas duas produzem
aguardente aproveitável. Era assim no passado e continua a fazer-se
desta forma a aguardente de medronho na Serra de Monchique.

Arbusto, ou pequena árvore, o
medronheiro pode atingir cinco metros
de altura. Espalhado pelas serras
portuguesas é no Algarve que se lhe
conhece maior concentração até
porque aí o seu fruto é utilizado para o
fabrico de um produto bem conhecido,
a aguardente.

É uma atividade tradicional e feita de
uma forma quase arcaica cujo saber
vem passando de geração em geração.
Acompanhámos o processo de destila,
ou “estila” como se diz na Serra de
Monchique, em Marmelete, na unidade
de Ernesto Luz e que nos contou todo
o processo desde que o medronho é
colhido até que a aguardente é servida
no copo.

Embora tenha a particularidade de
apresentar em simultâneo flor e fruto, o
medronheiro dá fruto no outono, sendo
a época ideal de colheita nos meses de
novembro e dezembro, quando está
bem madurinho.

São frequentes os assaltos a
medronheiros

Sendo uma espécie autóctone, são
poucas ou nenhumas as intervenções
culturais o que dificulta bastante a
operação de colheita. Questionado
Ernesto Luz e o vereador da Câmara
Municipal de Monchique, Luís Grade,
que nos acompanhou nesta visita,
ambos explicam que há uma certa
desilusão com as candidaturas a
projetos florestais, até porque o
município tem sido frequentemente
assolado por incêndios. Depois, se

houvesse a certeza de escoamento do
produto final, certamente haveria mais
vontade de investir. Mas disso falaremos
mais à frente.

A apanha, que pode durar três meses,
para a destilaria de Ernesto Luz, significa
passar três vezes pelo mesmo arbusto
para deixar o fruto amadurecer muito
bem.

Conseguir mão de obra vem-se
tornando cada vez mais difícil, sendo a
remuneração média diária de 40 a 50
euros.

Na altura da apanha não são raros os
casos de “assaltos” aos medronheiros
alheios e até já é frequente
encontrarem-se pessoas que vão colher
rama para depois vender.

Os “segredos” começam logo
após a colheita

À medida que o medronho chega à
destilaria é colocado em depósitos de
700 litros. Aqui começa o “saber
fazer”. Ou seja, não se coloca o fruto
todo de uma vez mas sim durante vários

Podemos definir
três tipos de
produtores de
aguardente.
Aqueles que
produzem o fruto,
os que o
compram e os
que produzem
mas também
compram.
Ernesto Luz
enquadra-se na
terceira
“categoria”, além
dos seus
medronhos
compra não só
em Monchique
como até no
Alentejo.

Após a fermentação o medronho é
transportado para a caldeira

Na Serra de Monchique chama-se caldeira
ao recipiente onde se coloca o mosto que irá
destilar. Está incorporada numa estrutura de
tijolo e cimento para que se atinjam as altas
temperaturas necessárias para funcionar
como deve ser.
Por baixo há sempre lume.

MEDRONHO

Mexer do mosto Limpeza interna do sistema Colocação da cabeça da caldeira

Apanha: outubro a dezembro

Um quilo de medronho já colhido custa cerca de 1

euro

Cada caldeirada leva entre 120 e 130 litros

Cada caldeirada demora 5 horas

125 litros de mosto produzem 15 a 20 litros de
aguardente

Uma garrafa de 0.70 de aguardente custa 17 eur.

(mais iva)

Uma garrafa de 0.70 de melosa custa 12.5 eur.
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cinco horas e pode produzir

dias, mas também não pode demorar
muito tempo. Chegado o ponto ideal
não se coloca mais fruto e dá-se a
fermentação, durante 20 ou 30 dias. É o
próprio calor libertado pelo fruto que
provoca a cozedura.

Cada caldeira leva 120 a 130
litros de mosto

A caldeira leva 120 a 130 litros de
mosto e quando o mestre verifica que
já atingiu a temperatura ideal coloca-
lhe a “cabeça” e faz-lhe ainda mais fogo
por baixo ( fotos da página ao lado). O
álcool começa então a subir e a sair
pelo tubo que está incorporado na
cabeça da caldeira e meio submerso
num recipiente com água fria para que
o álcool (vapor) se transforme em
líquido (fotos em baixo).

Mas fazer aguardente de medronho
não é só isto. O primeiro meio litro de
aguardente, chamado “cabeçada da
caldeirada” é separado porque é a
limpeza do cobre e de todo o sistema
de funcionamento. As duas horas

seguintes sim, essas vão produzir o
bom produto. Já as duas horas finais
produzem o chamado “frouxo” que se
junta à caldeirada seguinte.

Resumindo. Cada caldeirada demora
cerca de cindo horas e pode produzir
15 a 20 litros de aguardente.

No caso de Ernesto Luz este ano a
destila começou a 28 de janeiro e
terminou em meados de março porque
a produção de fruto foi menos.

Uma pequena destilaria pode
produzir no máximo dois mil
litros de aguardente

Com a sua destilaria licenciada e
autorizado a comercializar o seu
produto, Ernesto Luz enquadra-se no
que se designa oficialmente de pequena
destilaria. Pode produzir apenas dois
mil litros por época, se bem que este
ano nem vai ultrapassar os 600. Este
enquadramento dita que paga apenas
metade do valor do imposto sobre o
álcool (cerca de 1.20 eur. por garrafa
de 0.70l).

Esse imposto é pago consoante o
grau alcoólico, que no mínimo será de
42% volume. A análise é feita pela
Universidade do Algarve que emite os
documentos referentes a cada lote e que
hão-de acompanhar o produto até ao
consumidor.

Ao lado da
aguardente de
medronho surge
normalmente a
melosa. Numa
receita que leva
aguardente, água e
mel é menos
agressiva ao
paladar, mais
adocicada e
apreciada pela
senhoras.

Se o produto chegasse à capital de certeza
seria melhor remunerado

A comercialização. Neste como em qualquer outro produto
é o cerne da questão. Os preços têm vindo a descer, também
pela concorrência provocada pelo crescente número de
destilarias licenciadas. Ernesto Luz neste momento está a
tentar vender para todo o Algarve mas reconhece que isso
também lhe acarreta despesa. O que gostaria realmente era
de fazer chegar o seu produto à capital pois acredita que  aí
sim, conseguiria um bom escoamento porque o produto é
desconhecido. No Algarve não.

Unir os produtores e conseguir quantidades para entrar
noutros mercados seria o ideal mas esse passo terá de
envolver a Associação de Produtores de Aguardente de
Medronho do Barlavento Algarvio.

Antes de haver Universidade do Algarve já os mestres sabiam se
a aguardente tinha ou não o álcool que queriam. Um pouco do
líquido num copo, agita-se e o seu borbulhar mostra tudo. Se faz
muitas bolhas não presta mas se faz poucas também não.

Depósitos onde a aguardente é guardada

PEQUENOS FRUTOS

MEDRONHO

Sistema completo Recolha da aguardente

Ernesto Luz dá a provar o
produto final
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No bolo normalmente designado de
pequenos frutos podemos englobar o
mirtilo, framboesa, amora e groselha e
também o morango, mantendo-se este
ainda o que maior importância
económica tem para o nosso país.

Neste trabalho apresentamos também
o medronho. Há muito utilizado para a
produção de aguardente, pouco se
sabe sobre as potencialidades sobre
o seu consumo em fresco. Na
Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade do Algarve já está a
desenvolver-se trabalho sobre a sua
conservação para consumo em fresco
e os primeiros resultados são bastante
animadores.

No nosso país verificou-se um
aumento significativo destas culturas
nos últimos anos inclusivamente
aproveitando as boas condições
climatéricas para produzir em épocas
de contraciclo, nas quais os preços
conseguem ser mais apetecíveis.

Preço ao consumidor
nacional é muito elevado

Genericamente os produtores
mostram-se satisfeitos com os preços
mas discordam com a grande
disparidade com o valor cobrado ao
consumidor final. As grandes margens
impedem o crescimento do consumo
interno. Por isso, grande parte da
produção nacional é para exportar.

Balança comercial ainda
é positiva

De acordo com o Observatório dos
Mercados Agrícolas e das Importações
Agro-Alimentares, a balança comercial
é favorável. Para isto contribuem

decididamente três factores: uma
produção vocacionada para o mercado
externo, um produto de elevada
qualidade, já com mercados
conquistados, e um consumo nacional
muito reduzido. As  vendas destinam-
se quase exclusivamente à União
Europeia. A Espanha e os Países baixos
são os nossos principais fornecedores.

A cultura dos pequenos frutos

(groselhas, framboesas, mirtilos e
amoras) pode, em várias regiões do
País, ser uma excelente alternativa à
fruticultura tradicional. Portugal pela sua
dimensão, não pode ser um importante
competidor em volumes de produção,
mas pode ocupar uma razoável faixa de
mercado com produções de qualidade,
em especial se os custos de produção
forem pouco elevados.

Na sequência dos anteriores colóquios sobre a temática dos pequenos
frutos o Instituto Nacional de Investigação Agrária (INRB, IP; INIA-Oeiras),
a Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e o Centro Operativo e
Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN) estão a organizar o IV
Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos. Marcado para os
dias 20 e 21 de abril no Campus de Gambelas (Universidade do Algarve),
em Faro, terá como tema central a “Sustentabilidade e Competitividade
para Exportação” e desenrolar-se-á em torno dos temas “Ambiente”,
“Tecnologias de Produção”, “Qualidade e Pós-colheita”, “Compostos
Bioactivos” e “Protecção das Plantas”. Pretende-se que seja um local
privilegiado de encontro e intercâmbio de experiências e conhecimento
entre todos os agentes intervenientes na fileira, como sejam os produtores,
empresários, investigadores, professores, estudantes e técnicos.

Colóquio Nacional
da Produção
de Pequenos Frutos
20 e 21 de abril na Universidade
do Algarve, em Faro
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Mirtilo
O mirtilo (Vaccinium myrtillus), também
conhecido como arando, é um arbusto que
pertence à família das Ericáceas e que cresce em
sub-bosques de florestas temperadas na Europa.
O mirtilo é uma planta medicinal, da qual se
podem usar quase todas as partes da planta,
flores, folhas, fruto e raízes, sendo o fruto que
contém mais antioxidantes, que atuam na
prevenção dos sinais do envelhecimento.

Morango
O morango (Fragaria, sp.) é o fruto do
morangueiro, uma planta de renovação anual,
pertencente à família da Rosáceas. Pelo seu sabor
doce e perfumado, os morangos são deliciosos ao
natural, polvilhados com açúcar ou cobertos com
chantilly, sendo também bastante utilizados em
vários pratos culinários, como sobremesas,
compotas ou gelados.

Amora
A amora (Rubus fruticosus) é o fruto
(pseudobaga) de arbustos vulgarmente
designados como silvas, da família das Rosáceas.
Os frutos são usados para a composição de
sobremesas, compotas e, por vezes, vinho. São
muitos os tipos do que é vulgarmente designado
como “amora” – incluindo muitas cultivares
híbridas, com mais de duas espécies ancestrais. A

Framboesa
A framboesa (Rubus idaeus) é originária da
Europa, onde cresce de um modo selvagem nos
locais frescos. Pertence à família das Rosáceas e
necessita de zonas temperadas, com verões
frescos. Embora resista bem ao frio, não suporta
o frio excessivo nem as geadas. Para poderem
adquirir todo o seu sabor, as framboesas devem
amadurecer na planta. Diferentemente da amora,
a framboesa é um fruto oco.

amora silvestre é designada como pseudobaga já
que é, de facto, um fruto agregado, constituído
pela reunião de diversas drupas.

Groselha
A groselha (Phyllanthus distichus) é uma fruta
quase desconhecida e pouco utilizada entre nós,

constituída por pequenas bagas vermelhas que
crescem em cacho. É utilizada principalmente na
forma de xarope, que serve de base para diversas
bebidas. Em algumas regiões, é usada para a
confeção de molhos que acompanham carneiro,
aves e caça. É igualmente usada para compotas.

Observatório dos Mercados Agrícolas e das Importações
Agroalimentares
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médisMUNDO

omos, hoje, uma clínica no sen-
tido global da palavra, mas come-
çámos por ser uma clínica de
diagnóstico pela imagem, e daí o

nome CDI”, referiu-nos Miguel Rosado da
Fonseca, administrador da unidade locali-
zada em Évora, que não deixou de subli-
nhar que, “neste momento, temos uma
oferta ao nível de quase todas as especia-
lidades clínicas, tanto de consultas como

de cirurgia, para além de termos man-
tido o nosso serviço de diagnóstico

pela imagem, em termos de eco-
grafia, mamografia, TAC, resso-
nância magnética e todo o tipo
de exames ligados à Cardiologia”.
O incremento da disponibilida-
de de novas valências “ocorreu

de uma forma natural, à medida
que sentíamos que existiam essas

necessidades por parte da população,

como aconteceu mais recentemente com
a Podologia e a Estomatologia”. Nesse sen-
tido, a CDI sempre tentou “garantir a cola-
boração do maior número de especialistas
externos, quer das zonas de Évora e de
Beja, mas também de alguns de Lisboa e
até do Porto, de forma a podermos contar
com os melhores profissionais em cada
uma das áreas e assim prestar o melhor
serviço que nos é possível”, acrescentou o
administrador da CDI.
Deste modo, surgiu “o serviço de cirurgia
de ambulatório”, acrescentou Miguel Ro-
sado da Fonseca, que admitindo que é uma
opção ditada pelo facto “de não termos
muitas camas e porque esse tipo de cirur-
gia é aquele que melhor serve os nossos
objetivos de complementaridade com a
oferta do Serviço Nacional de Saúde, ao
qual não pretendemos fazer qualquer tipo
de concorrência”.

“S

ADMINISTRADOR 
DA CDI

MIGUEL
ROSADO DA

FONSECA
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Na definição deste tipo de oferta cirúrgica,
a CDI apostou “em especialidades que con-
siderámos que eram deficitárias na nossa
região, reunindo os melhores especialistas
para as poderem realizar”, escolhendo sem-
pre os cirurgiões “que têm as técnicas mais
atuais e menos invasivas para o doente,
como sejam as laparoscopias ou o laser,
tudo o que resulta em menos sequelas para
o doente e num menor tempo de recupe-
ração”.
Para atrair estes especialistas,  a clínica
nunca descurou uma aposta clara no avan-
ço tecnológico, procurando sempre “acom-
panhar todas as evoluções para tentar que
as populações da nossa região não deixem
de usufruir dessas inovações só por esta-
rem longe dos grandes centros”. Essa preo-
cupação é sensível na escolha de todos os
aparelhos que surgem nas mais diversas
valências da unidade, sendo escolhidos

com a preocupação de que estes estejam
“sempre a par do estado da arte em tudo
quanto tem a ver como a nossa área de ati-
vidade, como acontece com a ressonância
magnética, onde dispomos dos últimos

modelos da Siemens, o que equivale a dizer
que são os mais atualizados disponíveis no
mercado”, para além de haver uma atuali-
zação contínua.
O vanguardismo tecnológico acaba por ser

um dos grandes atrativos para o corpo clí-
nico, especialmente para os médicos que
vivem mais longe de Évora, embora Miguel
Rosado da Fonseca minimize esta situação.
“Apesar da CDI estar a 120 quilómetros de
Lisboa, o tempo que se demora a percor-
rer a autoestrada (onde até há pouco trân-
sito) equivale sensivelmente ao que se leva
de Sintra ou de Cascais até ao centro de
Lisboa, em hora de ponta...”
Para além dos benefícios para os seus uten-
tes, a modernidade tecnológica da CDI tam-
bém lhe permite “dar um grande apoio ao
ensino, sobretudo nas áreas da ressonân-
cia magnética e da tomografia axial com-
putadorizada (TAC), que, nos últimos seis
ou sete anos,  vem colaborando com a
Universidade do Algarve”, como nos refe-
riu o administrador, que destacou que “os
novos técnicos de Radiologia vêm estagiar
à CDI em ambiente real e, todos os anos,

A Clínica de Diagnóstico pela Imagem (CDI) nasceu no centro histórico de Évora
mas, tal como a cidade, cresceu, ultrapassou as muralhas e ocupa umas

modernas instalações, onde disponibiliza um leque alargado de cuidados 
de saúde, para além dos exames complementares de diagnóstico 

CLÍNICA DE
DIAGNÓSTICO
PELA IMAGEMCDI

FICHA DA CLÍNICA
203 profissionais: 
médicos, técnicos, enfermeiras 
e pessoal administrativo.
35 consultas de especialidade.
46 valências no campo dos serviços
complementares de diagnóstico.
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recebemos duas ou três turmas em perío-
dos que se dividem ao longo do ano, o que
representa um reconhecimento do nosso
trabalho e da nossa forma de estar”.

Evolução continua
Tal como a cidade de Évora, a CDI nasceu
dentro das muralhas, mas acabou por cres-
cer fora da zona histórica da cidade. Tudo
começou “em 1992, quando os fundadores,
que trabalhavam no hospital da cidade, deci-
diram abandonar um primeiro projeto em
que estiveram envolvidos, optando fazer algo
de diferente tanto no campo dos exames

médicos que disponibiliza vam, como na
forma de estar e na maneira de atender os
utentes”.
Nas pequenas instalações no centro históri-
co, “que apenas tinham oitenta metros qua-
drados, a CDI foi crescendo e diversifican-
do a sua atividade entre 1992 e 1998, altura
em que passámos a disponibilizar a TAC,
que não estava disponível na região”. Com
a tomografia axial computadorizada, a clí-
nica deu um grande salto qualitativo e, já
nessa altura, havia uma grande preocupa-
ção com a qualidade dos equipamentos.
“Foi-nos proposto um aparelho de baixo

20 JANEIRO/MARÇO 2012

médisMUNDO

Acordos 
com a Médis
“O número de pessoas com seguros 
de saúde que recorre à CDI tem vindo a
crescer nos últimos anos”, admitiu-nos
Miguel Rosado da Fonseca. “Há alguns
anos, nesta zona do Alentejo, não havia
muitas pessoas com seguros de saúde,
mas essa realidade tem vindo a alterar-
-se porque há muitas empresas nacionais
com sucursais em Évora, sejam da banca,
de seguradoras ou de distribuição (como
supermercados), o que contribui muito
para esse incremento, ao mesmo tempo
que muita gente que costumava recorrer
a nós a nível particular tem vindo
também a aderir a esse tipo de seguros.”
Esta situação faz com que seja “sensível
esse crescimento nas mais variadas
valências que temos disponíveis”, com
grande incidência “na área das consultas
e de cirurgia, onde os clientes de seguros
de saúde já representam cerca de 50%
do número total, embora no caso dos
exames complementares de diagnóstico
esse volume seja mais reduzido,
rondando os cerca de 15%”, 
acrescentou-nos o administrador da CDI.
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“Neste momento, temos uma oferta ao nível 
de quase todas as especialidades clínicas, 

tanto de consultas, como de cirurgia, para além 
de termos mantido o nosso serviço de

diagnóstico pela imagem, em termos de ecografia,
mamografia, TAC, ressonância magnética  e todo

o tipo de exames ligados 
à cardiologia” (Miguel Rosado da Fonseca)

FICHA
TÉCNICA
CDI – Clínica de

Diagnóstico pela Imagem
Praça Dr. Rosado 
da Fonseca, n.º 8

Urbanização Horta 
dos Telhais

7000-749 Évora
Tel. +351 266 749 740
Fax +351 266 749 749
www.cdi-clinica.pt

geral@cdi-clinica.pt
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valor, que se considerava ser suficiente para
a nossa região, o que recusámos, porque
vivemos no Alentejo, é aqui que gostamos
de viver e queremos o melhor equipamen-
to possível”, recordou.
No final de 2007, a CDI passou a integrar o
Grupo Euromedic, detentor de cerca de 200
clínicas, distribuídas por vários países da
Europa. Em 2008, a CDI mudou-se para as
atuais instalações, onde a modernidade e a
funcionalidade são percetíveis. “Trata-se de
um edifício construído de raiz para o que
nós pretendíamos” e, por isso, “são umas ins-
talações com grande dignidade, cumprindo

todas as regras médicas, sendo ao mesmo
tempo o mais agradáveis possível para os
doentes”, afirmou Miguel R osado da
Fonseca, que considera que, para além da
“qualidade dos cuidados de saúde passar
pela competência dos seus profissionais”, o
papel da medicina privada “não deve ser o
de competir com o Estado, mas o de prestar
um serviço de maior proximidade, dando
maior atenção ao doente, para que este possa
ser ‘mimado’ nas alturas em que está mais
fragilizado, o que nem sempre é possível
conseguir em locais onde a massificação é
muito elevada”. 

“A CDI sempre tentou
“garantir a colaboração
do maior número de
especialistas externos,
quer das zonas de Évora
e de Beja, mas também
de alguns de Lisboa 
e até do Porto, de forma 
a podermos contar 
com os melhores
profissionais em cada
uma das áreas, e assim
prestar o melhor serviço
que nos é possível”
(Miguel Rosado da Fonseca)
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