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CNO do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova promove I Semana de
Educação e Formação de Adultos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: Coimbra Digital.pt

URL: http://www.coimbradigital.pt/noticias/Educacao/Paginas/CNOdoAgrupamentosdeEscolasd
eCondeixa-a-
NovapromoveISemanadeEduca%C3%A7%C3%A3oeForma%C3%A7%C3%A3odeAdultos.
aspx

 

Iniciativa começa esta segunda-feira e termina a 30 de Setembro.

 

 O Centro Novas Oportunidades do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova está a promover um

conjunto de atividades dedicadas à Educação e Formação de Adultos, a realizar durante a I Semana de

Educação e Formação de Adultos que se inicia esta segunda-feira, dia 26 de Setembro e se prolonga

até ao próximo dia 30.

 

 A Educação e Formação de Adultos e a importância dos Centros Novas Oportunidades nos processos

de desenvolvimento local estarão em destaque na conferência que vai ter lugar no dia 28 de

Setembro, no Auditório do Museu Monográfico de Conímbriga, subordinada ao tema Centro Novas

Oportunidades - Polo de Desenvolvimento Local.

 

 Na conferência, entre outros investigadores e especialistas convidados (da Universidade do Algarve,

da Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra e do Centro de

Estudos Sociais), participará a vice-presidente da Agência Nacional para a Qualificação, Carmo Gomes.

 

 Estas iniciativas, promovidas Centro Novas Oportunidades do Agrupamento de Escolas de Condeixa

com o apoio do Centro de Formação de Associação de Escolas Nova Ágora, têm como objetivos

contribuir para desenvolvimento local e também para o enriquecimento pessoal, profissional e social

das equipas dos CNO/entidades formadoras/instituições que, ao longo destes últimos cinco anos têm

connosco partilhado os desafios desta área da educação e formação.

 

 Consulte o Programa

 

 Fonte de Informação:

 

 Nova Ágora - CFAE

 

 26-09-2011
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espectáculos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 26/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Técnico Superior de Laboratório (m/f)(26-09-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=43252&bl=1&viewall=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 Anúncio para uma vaga de Técnico Superior de Laboratório [M/F]

 

 Ref. ª: CCMAR/TS/0005/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - CCMAR, membro do CIMAR - Laboratório Associado, no

âmbito do Projecto com a Referência PEst-C/MAR/LA0015/2011, atribuído pela Fundação para a

Ciência e a Tecnologia pretende contratar um(a) Técnico Superior de Laboratório, em regime de

contrato de trabalho a termo certo no âmbito dos projectos desenvolvidos pelo Grupo de Investigação

em Aquacultura.

 

 . Tarefas a desempenhar: O(a) candidato(a) irá apoiar o Grupo de Investigação em Aquacultura

nomeadamente através da realização de análises de aminoácidos em HPLC; outras análises

bioquímicas; desenvolvimento de métodos em HPLC e apoio ao trabalho analítico decorrente do

Grupo.

 

 . Remuneração: De acordo com a tabela da carreira técnica superior, enquadrada nos níveis

remuneratórios internos e conforme a experiência do(a) candidato(a).

 

 . Perfil requerido: Pretende-se licenciado(a) em bioquímica ou em área relevante para a função a

exercer, de preferência com experiência em técnicas laboratoriais sendo dada prioridade aos

candidatos com experiência em HPLC. O(a) candidato(a) deve ter um bom domínio da língua inglesa e
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disponibilidade imediata.

 

 . Condições do contrato: Contrato por 1 ano, renovável até um máximo de 3 anos de acordo com o

disposto no artigo 140º e 148º do Código do Trabalho.

 

 . Local de Trabalho: CIMAR, Laboratório Associado - Centro de Ciências do Mar do Algarve em Faro.

 

 . Prazo de recepção de candidaturas: Os interessados deverão remeter as candidaturas até 10 de

Outubro de 2011.

 

 . Documentação a apresentar: Carta de motivação, currículum vitae, certificados de habilitação e 2

referências (com contactos telefónicos e email). O júri de avaliação reserva-se ao direito de, em caso

de necessidade, entrevistar um grupo restrito de candidatos melhor classificados na análise

documental, de forma a completar o processo de selecção.

 

 Envio de Candidaturas: deverão conter, obrigatoriamente, a referência do concurso. A recepção só é

considerada válida após confirmação por escrito.

 

 Através de e-mail para.

 

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

de Gambelas, 8005-139 Faro.

 

 Declara-se que o CCMAR, enquanto entidade empregadora, promove activamente uma política de

igualdade de oportunidades para com todas as pessoas no acesso ao emprego e na progressão

profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma de

discriminação.

 

 [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]

 

 

Faro: Workshop debate potencialidades para reforçar «cluster» do mar na região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120258
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O auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDRAlg), em Faro,

acolhe na próxima sexta feira, 30, um workshop que pretende discutir as potencialidades da região

para reforçar a economia do mar.

 

 Denominado Para o fortalecimento da economia do Mar nas Regiões do Espaço Atlântico, o evento

procurará debater limites e potencialidades para reforçar o cluster do mar na região e dinamizar uma

rede europeia de transferência de conhecimento neste domínio.

 

 Numa primeira parte do workshop, Flávio Martins, vice-reitor da Universidade do Algarve e presidente

da comissão instaladora da Plataforma do Mar Algarve, irá dar a conhecer as ambições e a visão

estratégica desta organização recentemente criada por um conjunto de entidades públicas e privadas.

 

 Depois, Hugo Pinto, membro da equipa do projeto KIMERAA, vai apresentar os principais resultados e

aprendizagem deste projeto até à data. O KIMERAA tem procurado reforçar mecanismos para a

transferência de conhecimento entre empresas e instituições científicas no cluster do mar.

 

 Os resultados incluem, entre outros, um estudo comparativo inter-regional denominado Maritime

Clusters: Innovation Actors and Inst itut ions in At lant ic Area, o Diretório do Mar

(http://www.kimeraa.eu/mapa), que identifica os principais atores em diferentes ramos da economia

do mar, e a estruturação da Rede Europeia de Transferência de Conhecimento no Espaço Atlântico,

designada ENKTAA.

 

 Uma segunda parte do workshop é constituída por dois debates orientados para o fortalecimento do

cluster do mar, visando identificar objetivos, dimensões-problema e ações concretas para

implementação numa escala regional através da Plataforma Mar do Algarve ou através de redes trans-

nacionais, como a ENKTAA.

 

 A participação no workshop é gratuita mas os participantes devem registar-se através do site do

projeto (http://www.kimeraa.eu).

 

 O evento, co-organizado pela CCDR Algarve e pela Plataforma do Mar Algarve, com o apoio da PO

Algarve 21, realiza-se no âmbito do projeto KIMERAA, co-financiado pelo Programa Transnacional de

Cooperação Europeia Espaço Atlântico através do FEDER - Fundo Europeu de Desenvolvimento

Regional.

 

 Redacção/RS

 

 07:36 segunda-feira, 26 setembro 2011
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Exposição: 140 anos do Nascimento de Maria Veleda | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=11556

 

Em 01 de Outubro pelas 16h00, a Biblioteca da Universidade do Algarve - Campus de Gambelas,

inaugura a Mostra Filatélica Comemorativa dos 140 anos do Nascimento de Maria Veleda. A iniciativa

incluirá a cerimónia de apresentação de um Carimbo Comemorativo e será presidida pelo Exmo. Sr.

Pedro Rodrigues em representação dos CTT. Contará com a presença do Diretor da Biblioteca Prof.

Rosa Mendes e do Presidente da Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Filatelia Prof. António

Borralho, sendo seguida de um porto de honra. Entre as 16h00 e as 18h00 a Biblioteca vestirá o papel

de estação de correios, sendo todas as cartas aqui expedidas marcadas com o carimbo único criado

para o efeito.

 

 Maria Veleda - Pseudónimo Maria Carolina Frederico Crispin, nasceu em Faro, a 26 de Fevereiro de

1871. Destacou-se como escritora, professora, feminista, republicana e livre-pensadora. Defendeu os

ideais da liberdade, igualdade e democracia e desenvolveu intensa ação política a favor da

implantação e consolidação da República. Foi pioneira da luta pelos direitos jurídicos, civis e políticos

das mulheres e desenvolveu uma constante atividade como educadora e pedagoga. É uma das mais

notáveis mulheres farenses de todos os tempos.

 

 Mais informações em:

 

 

Portugal vê nascer novo cluster no sector do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: Ambiente Online.pt

URL: http://www.ambienteonline.pt/noticias/detalhes.php?id=11179&print=1

 

2011-09-26

 

 A Plataforma Mar do Algarve está prestes a ver nascer a luz do dia. É mais um cluster que surge e

que vem reforçar a aposta no conhecimento e na economia de um sector que, dizem os especialistas,

Página 5



tem sido um pouco marginalizado na acção governativa.

 

 Esta associação sem fins lucrativos - que se assume de âmbito regional - tem como objectivo

dinamizar a área do mar, integrando exactamente economia e conhecimento - ou seja, tecido

empresarial e investigação científica. Flávio Martins, vice-reitor da Universidade do Algarve, sublinhou

ao AmbienteOnline que este cluster junta os vários centros de investigação associados à Universidade

do Algarve, instituições nacionais, autarquias e ainda um conjunto de empresas.

 

 A partir do dia três de Outubro a direcção eleita irá delinear o plano de acção. Mas a comissão

instaladora já deixou algumas sugestões, nomeadamente sobre os cinco pilares que consideramos

estratégicos, refere o responsável. Este pilares corresponderão às fileiras: a náutica de recreio e o

transporte marítimo; a pesca, mariscultura e aquacultura; a valorização ambiental e ecoturismo; a

energia (maioritariamente renovável; e finalmente, a segurança, poluição e sustentabilidade do meio.

 

 Para Flávio Martins, esta troca de experiências e conhecimento entre investigação e tecido

empresarial só pode dar bom resultado. E é uma aposta que tem vindo a ser insuficiente em quase

todos os sectores.  Nos últimos 10 ou 15 anos os governos têm falado muito sobre o mar , o mar

como desígnio nacional. Mas faltam iniciativas, financiamento e um conjunto de fileiras que permita

um real crescimento, defende.

 

 O sector conserveiro é um dos mais tradicionalmente ligados à economia do mar. Segundo a

Qualimar - associação de desenvolvimento do sector dos produtos da pesca e agro-alimentar - este é

o subsector que mais exporta, com uma balança comercial positiva e favorável a Portugal. Castro e

Melo, responsável da associação, sublinha que o maior problema do sector prende-se com a

incapacidade de resposta às encomendas. Há poucas sardinhas para conservar, também porque a

frota se tem dedicado à captura de outras espécies mais rentáveis, como o biqueirão.A prioridade

neste momento é ter matéria-prima para trabalhar, defende o responsável. E lembra que a indústria

da conserva empresa actualmente cerca de 3500 pessoas.

 

 A extinção da Direcção Geral das Pescas é outro factor de preocupação para o sector, que aguarda

agora para conhecer a definição governativa e o respectivo organigrama. Entre as prioridades que

devem ser tidas em conta pelo actual Governo, diz Castro e Melo, deveriam estar o acesso, por parte

da indústria, a mecanismos financeiros de internacionalização. 60 por cento da produção é exportada

para o mercado internacional.
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Covilhã pode incubar empresas de tecnologias na área da saúde
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: RCM Pharma.com

URL: http://www.rcmpharma.com/actualidade/saude/26-09-11/covilha-pode-incubar-
empresas-de-tecnologias-na-area-da-saude

 

26/09/2011 - 08:31

 

 O presidente da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) na Universidade da Beira Interior (UBI),

Miguel Castelo Branco, admite que nos próximos anos a Covilhã poderá incubar um grupo de

empresas de tecnologias na área da saúde, avança a agência Lusa.

 

 Ainda este ano, a universidade vai começar a construir o UBI Medical, um parque tecnológico de

saúde, cujos edifícios vão nascer em terrenos ao lado da faculdade e do Hospital Pêro da Covilhã.

 

 A obra está orçada em 2,5 milhões de euros e aguarda visto do Tribunal de Contas para ser iniciada.

 

 O UBI Medical deverá ter um impacto reduzido na área pedagógica da FCS, "mas será muito

importante para dinamizar áreas de investigação viradas para soluções concretas, com novas

empresas e próximas da comunidade", diz aquele responsável.

 

 Miguel Castelo Branco espera que a investigação que já existe na FCS seja alargada à cooperação

com outras faculdades da universidade.

 

 Actualmente há já colaborações com cursos na área das engenharias para testar sistemas inovadores.

 

 Dois dos estudos envolvem equipamento de monitorização de parâmetros vitais à distância (em que

um paciente pode estar em casa, mas ligado a um hospital) e sensores para segurança em voos,

explicou.

 

 Para o presidente da FCS, "não é utópico pensar num cluster de empresas ligadas às ciências da

saúde na Covilhã. Há passos dados, como o UBI Medical, em que a intenção é essa".

 

 A primeira faculdade com curso de Medicina do interior do país está a comemorar o 10.º aniversário,

com cerimónias oficiais agendadas para 15 de Outubro.

 

 Desde que foi criada, surgiram também curso de Medicina na Universidade do Minho (em simultâneo)

e na Universidade do Algarve.
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 Miguel Castelo Branco considera que "Portugal não precisa de mais faculdades de medicina". O país

precisa, na sua opinião, "que haja uma maior responsabilização das faculdades em relação às próprias

regiões em que estão inseridas, uma responsabilidade social".

 

 Para além de formarem médicos, as instituições "devem realizar levantamentos epidemiológicos nas

regiões em que estão inseridas, analisar as melhores condutas para cuidados de saúde locais e

incentivar e colaborar na investigação de dispositivos médicos".

 

 Os hospitais da Beira Interior têm de "cooperar mais", para que as especialidades ganhem dimensão,

abram "mais vagas para formação" e se fixem mais médicos formados na região, defende o presidente

da Faculdade de Ciências da Saúde da Covilhã.

 

 Desde 2008, ano em que os primeiros médicos formados na Universidade da Beira Interior (UBI)

iniciaram o internato de especialidade (formação de vários anos que fixa os médicos após o curso),

houve 69 vagas abertas nos hospitais da Covilhã, Guarda e Castelo Branco para candidatos de todo o

país.

 

 No mesmo período foram formados 240 médicos na faculdade da Beira Interior e só 11 conseguiram

ficar a aprender uma especialidade na região.

 

 Miguel Castelo Branco, presidente da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI - instituição a

comemorar o 10.º aniversário, com actividades agendadas para 15 de Outubro - assegura que "há

mais quem queira fixar-se, só não ficam porque não há mais vagas".

 

 As especialidades dispersas pela região têm funcionado "com base na organização de cada um dos

hospitais", mas o presidente da faculdade defende que seja feito "um esforço" para "trabalharem em

conjunto".

 

 As vagas são aprovadas para cada especialidade pelo Ministério da Saúde e Ordem dos Médicos com

base em vários pressupostos, entre os quais, o número de médicos disponíveis em cada hospital.

 

 O tipo de dimensões actuais, "na generalidade das especialidades, são insuficientes para a região

conseguir ter mais espaços formativos" que contribuam para fixar mais médicos, alerta.

 

 O presidente da Faculdade de Ciências da Saúde da UBI considera que os desentendimentos entre os

três hospitais, na última década, sobretudo quando se discutiu a fusão de maternidades, não devem

levantar dúvidas sobre as possibilidades de cooperação.

 

 Segundo refere, "o caso das maternidades foi provavelmente o mais complexo: noutras

especialidades penso que é perfeitamente possível trabalhar no sentido de encontrar cooperação".
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 Miguel Castelo Branco diz acreditar que os alunos formados na UBI podem distinguir-se por terem

"um melhor conhecimento da área da medicina geral e familiar, uma vez que o curso tem uma ênfase

muito precisa nessa área".

 

 

GDESSA Barreiro apurou-se com inteiro merecimento Quarteto de semifinalistas já é
conhecido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/09/2011

Meio: Rostos.pt

URL: http://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=55874&mostra=2

 

CAB Madeira, AD Vagos, GDESSA e Algés garantiram esta tarde o apuramento para a fase final da 5ª

edição da Taça Vítor Hugo ao averbarem o 2º triunfo, sagrando-se desse modo vencedores dos

respectivos Grupos.

 

 A fase final em local ainda a definir (aguardam-se candidaturas de alguns dos finalistas) será

realizada no próximo fim-de-semana (1 e 2 de Outubro).

 

 Nos jogos do fim de semana a maior incerteza residia na partida do Barreiro entre o GDESSA e o Boa

Viagem. Depois de uns 10 minutos iniciais equilibrados (12-13), foram as comandadas de Nuno

Manaia que aumentando o ritmo ganharam uma vantagem de 15 pontos (30-15), obrigando o técnico

açoriano a parar o jogo. A paragem fez bem às forasteiras que reduziram para 30-20, mas as

escolares conseguiram atingir o intervalo com a mesma vantagem (32-22).

 

 No reatamento a equipa de Marcos Couto melhorou a sua prestação muito por culpa da subida de

rendimento da base norte-americana Corin Adams que passou a acertar o lançamento, enquanto em

termos defensivos conseguiu parar o ataque contrário, que esteve praticamente 5 minutos sem

marcar pontos. As açorianas impuseram um parcial de 2-15 desde o desconto de tempo pedido pelo

seu treinador ainda no 2º período, reduzindo o prejuízo para 34-30 e depois ainda para 36-34.

 

 No final do 3º quarto (6-12) a formação escolar ainda se mantinha na liderança (38-34).

 

 Foi no 4º período (27-9) que Nuno Manaia viu a sua equipa disparar em termos de marcador,

optando por transições rápidas, depois de ganhar o ressalto defensivo e assim conseguir situações de

superioridade numérica. Ao invés a turma de Angra (desfalcada da internacional Célia Simões,

lesionada) quebrou do ponto de vista físico, sofrendo um parcial de 13-3 no derradeiros 5 minutos.

 

Página 9



 Destaque nas vencedoras para o desempenho da jovem internacional Sub-16 Laura Ferreira, MVP do

encontro (19,0 de valorização), ao contabilizar 14 pontos, 6/8 nos duplos, 4 ressaltos sendo metade

ofensivos, duas assistências, 2 roubos e 3 faltas provocadas. Foi bem acompanhada pela norte-

americana Angie Ned (15 pontos, 4 ressaltos, uma assistência, 2 roubos,1 desarme de lançamento e 3

faltas provocadas, com 3/3 nos lances livres) e pela poste Luiana Livulo (boa 1ª parte), com 10

pontos, 6 ressaltos sendo metade ofensivos, uma assistência,1 roubo,1 desarme de lançamento e

duas faltas provocadas.

 

 Vera Correia (8 ressaltos), Rosinha Rosário (6 ressaltos) e Catarina Neves (5 ressaltos) foram as

maiores responsáveis pela supremacia das escolares na luta das tabelas (39-15). A vitória do GDESSA

assentou também na maior eficácia de lançamento nos duplos (52%-30%) e nos lances livres (91%-

61%), no maior colectivismo (16-3 assistências) e no maior número de roubos de bola (10-2).

 

 No Boa Viagem as mais valiosas foram Corin Adams (17 pontos, 3 ressaltos, duas assistências, 1

roubo e 5 faltas provocadas... com o senão de ter feito 7 turnovers) e Tatiana Milovac (7 pontos, 3

ressaltos ofensivos e 3 faltas provocadas, com 3/4 nos lances livres), que reapareceu com excelente

atitude após dois anos de paragem (representou a Universidade do Algarve). Uma referência também

para Lavínia Silva, com excelente planta física para a modalidade.

 

 Em Barcelos os números falam por si, tal a superioridade evidenciada pelas madeirenses, no

confronto com as pupilas de Eugénio Rodrigues.

 

 Já em Coimbra talvez esperassem mais facilidades para as vaguenses ante um Olivais bastante

enfraquecido, com as saídas de Michelle Brandão (EUA) e Sofia Carolina (Algés) e também sem

estrangeiras. Não é só o Basquete Barcelos e o Académico que actuaram apenas com portuguesas,

mas também o Olivais (agradecemos o reparo da Fã das olivanenses no comentário incógnito à notícia

da 1ª jornada, inserido no site do Planeta Basket)... e já agora o EMA Menéres (Algueirão).

 

 Mesmo assim a juventude do Olivais portou-se muito bem, liderada pela experiente Ana Fonseca (17

pontos e 9 ressaltos). Mas o poderio do colectivo de Nuno Ferreira que ao intervalo já vencia por 7

pontos (25-32), não permitiu muitas mais veleidades às comandadas de João Pedro Gonçalves, com a

poste brasileira do AD Vagos, Flávia Santos a ser a MVP da partida (22 pontos e 8 ressaltos) e a fazer

a diferença. Foi um jogo atípico, no entender do técnico vencedor, de fraco nível em que houve muita

rotação dos bancos, próprio de início de época.

 

 Em Carcavelos confirmou-se o favoritismo do Algés frente à jovem equipa de Isabel Ribeiro dos

Santos. Após algum equilíbrio no 1º período (13-10), as pupilas de José Araújo ganharam mais 10

pontos de vantagem no 2º quarto (19-9), indo assim para o intervalo com 13 pontos à maior (32-19).

Consolidando a diferença pontual no 3º período (20-12), no derradeiro quarto o treinador algesino

procedeu à rotação do banco, pelo que o parcial nos últimos 10 minutos foi de novo mais equilibrado
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(12-10).

 

 Nas vencedoras sobressaíram a base norte-americana Jennifer Risper, com um duplo-duplo (11

pontos e 13 ressaltos), a poste Sofia Carolina (12 pontos e 6 ressaltos) e a extremo/poste Sara Filipe

(9 pontos e 3 ressaltos). Na turma do EMA Menéres a mais valiosa foi a extremo Paula Couto (9

pontos e 9 ressaltos) e a poste Márcia Filipe (10 pontos e 4 ressaltos).

 

 Resultados da 3ª jornada:

 

 Grupo A (Barcelos)

 

 Académico FC 31-95 CAB Madeira

 

 Folgou o Basquete Barcelos

 

 Grupo B (Coimbra)

 

 Olivais 47-61 AD Vagos

 

 Folgou o CD Torres Novas

 

 Grupo C (Barreiro)

 

 GDESSA 65-43 Boa Viagem

 

 Folgou o Montijo B. Basket

 

 Grupo D (Carcavelos)

 

 Algés 64-41 EMA Menéres

 

 Folgou o Quinta dos Lombos .

 

 Classificações da 1ª fase:

 

 Grupo A

 

 1º CAB Madeira 2V-0D-4p.

 

 2º Académico FC 1V-1D-3p.
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 3º Basquete Barcelos 0V-2D-2p.

 

 Grupo B

 

 1º AD Vagos 2V-0D-4p.

 

 2º Olivais 1V-1D-3p.

 

 3º CD Torres Novas 0V-2D-2p.

 

 Grupo C

 

 1º GDESSA 2V-0D-4p.

 

 2º Boa Viagem 1V-1D-3p.

 

 3º Montijo B. Basket 0V-2D-2p.

 

 Grupo D

 

 1º Algés 2V-0D-4p.

 

 2º Quinta dos Lombos 1V-1D-3p.

 

 3º EMA Menéres 0V-2D-2p.

 

 Fonte - Federação Portuguesa de Basquetebol
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   	Meio: RTP 2 - Sociedade Civil

 	Duração: 01:30:13

 	Hora de emissão: 14:00:00 
ID: 37676061

 
26/09/2011

Economia com futuro

 

Notícias 100% positivas com Ana Filipa Pinto, jornalista.

 

- Mulheres passam a votar na Arábia Saudita;

- "José e Pilar" premiado en festival brasileiro;

- Livro: "Geração à Rasca - o que fazem?"

 

Tema do dia em debate: Economia com futuro.

 

Reportagens:

- "De acordo com o Acordo";

- Conferência Economia com Futuro, dia 30 de setembro, na Fundação Calouste Gulbenkian;

- Alternativa sustentável. Desenvolvimento local potencia formas de economia solidária com futuro;

- Agricultura. Setor quer participar na recuperação económica do país, mas pede condições favoráveis.

 

Convidados em estúdio: Manuel Brandão Alves, professor catedrático de economia, do ISEG; Isabel

Guerra, Investigadora no Centro de Estudos Territoriais; João Guerreiro, reitor da Universidade do

Algarve; Mário Vale, Inst. Geografia e Ordenamento Território da UL.

 

Resposta dos Parceiros:

- Susana Albuquerque, Ass. de Instituições de Crédito Especializado, fala sobre a 1ª Conferência

Nacional de Educação Financeira.

 

Agenda:

- I Conferência Nacional: Educação financeira;

- Competição: Portivity;

- Corrida: Corre por um Portugal + feliz, dia 2 de outubro;

- Concerto: Ópera na Mouraria, dia 30 setembro e 2 de outubro;

- Medicina: 16º Congresso Nacional de Medicina Familiar, dias 2, 3 e 4 de outubro;
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Festas recebem caloiros

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 25/09/2011

Meio: Correio da Manhã

Jornalistas: Débora Carvalho

Joana Nogueira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

JORNADAS DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA NA UALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/09/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5401

 

Educação e Formação / Faro

 

 Enviado por Admin em 14/09/11 - 14:25

 

 O Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do Algarve realiza as "Jornadas de

Engenharia e Tecnologia", nos dias 22 e 23 de Setembro, no Campus da Penha. A iniciativa insere-se

num ciclo de seminários no âmbito da Investigação Aplicada que é desenvolvida nas Universidades do

Algarve e de Cádiz.

 

 Com estas jornadas pretende-se proporcionar o diálogo entre investigadores e profissionais de

diferentes áreas de Engenharia, possibilitando a divulgação das suas actividades de investigação, de

inovação e desenvolvimento e envolvendo toda a comunidade académica, organismos oficiais e os

vários agentes económicos.

 

 Segundo a comissão organizadora, "a oferta formativa do Instituto Superior de Engenharia da UAlg e

da Escuela Politécnica Superior de Algeciras da Universidade de Cádiz (EPSA) tem bastante em

comum. Existe interesse por parte das duas instituições em aprofundar o conhecimento mútuo". Nesse

sentido, já decorreram seminários e reuniões de trabalho, quer sobre as experiências de ensino no

domínio da engenharia, quer sobre a investigação e inovação das temáticas em comum.

 

 Sobre esta parceria, a mesma fonte explica ainda que "o Programa Erasmus tem servido para apoiar

esta troca de experiências". As duas instituições estão também a trabalhar num projecto de oferta
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conjunta de licenciaturas em Engenharia que venham a conferir um duplo diploma.

 

 Este encontro realiza-se no Auditório José Silvestre e nos Anfiteatros 0.3 e 0.4 do Complexo

Pedagógico do Campus da Penha e tem entrada livre.

 

 Mais informações e pedido de certificado deverão solicitados através do e-mail:.

 

 Consultar programa.

 

 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=5401

 

 Ligações neste artigo

 

 [1] mobise@ualg.pt

 

 [2] http://ise.ualg.pt/index.php?option=com_content&view=article&id=916%3Ajornadas-de-

engenharia-e-tecnologia&catid=79%3Ageral&lang=pt

 

 

Ordem desconfia dos médicos saídos da Universidade de Aveiro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/09/2011

Meio: Expresso

Jornalistas: Paulo Paixão

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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"Não se pode depender de políticas ou preconceitos"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2011

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/portugal/interior.aspx?content_id=2017260

 

Educação sexual nas escolas

 

 por Lusa

 

 O pedopsiquiatra Daniel Sampaio advertiu hoje que a educação sexual nas escolas "não pode ficar

dependente do poder político ou preconceitos ideológicos", mudando "cada vez que muda um

secretário de Estado ou um ministro".

 

 Falando em Faro, no âmbito das jornadas científicas da Sociedade Portuguesa para a Contracepção,

Daniel Sampaio elogiou o "percurso positivo" da educação sexual nas escolas nos últimos anos e

advogou a necessidade de continuar esse caminho.

 

 "O caminho até aqui foi muito acidentado, mas há um progresso notável nesta área", afirmou, numa

conferência sobre o passado, presente e futuro da Educação Sexual no País, que teve lugar na Escola

Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

 

 Daniel Sampaio atribuiu às tutelas o papel de continuar a dar formação aos professores e proceder à

valorização curricular das matérias, mas condenou que as orientações pedagógicas ou a própria

existência da educação sexual possa estar dependente do poder político.

 

 "Em todos os países da Europa se trabalha nesta área", notou, apresentando números sobre os

progressos alcançados nos últimos anos nas escolas portuguesas e os efeitos positivos da integração

curricular nas escolas sobre a vida sexual dos adolescentes.

 

 Assim, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002 apenas 72 por cento

dos alunos entre os 14 e os 16 anos já iniciados sexualmente admitiu ter usado preservativo na última

relação, número que subiu para 83 por cento em 2010.
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Beira Interior: Covilhã pode receber empresas de tecnologias na área da saúde -
Miguel Castelo Branco| Diário Digital Castelo Branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2011

Meio: Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?c=2&id=4189

 

O presidente da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) na Universidade da Beira Interior (UBI), Miguel

Castelo Branco, admite que nos próximos anos a Covilhã poderá incubar um grupo de empresas de

tecnologias na área da saúde.

 

 Ainda este ano, a universidade vai começar a construir o UBI Medical, um parque tecnológico de

saúde, cujos edifícios vão nascer em terrenos ao lado da faculdade e do Hospital Pêro da Covilhã.

 

 A obra está orçada em 2,5 milhões de euros e aguarda visto do Tribunal de Contas para ser iniciada.

 

 O UBI Medical deverá ter um impacto reduzido na área pedagógica da FCS, "mas será muito

importante para dinamizar áreas de investigação viradas para soluções concretas, com novas

empresas e próximas da comunidade", diz aquele responsável.

 

 Miguel Castelo Branco espera que a investigação que já existe na FCS seja alargada à cooperação

com outras faculdades da universidade.

 

 Atualmente há já colaborações com cursos na área das engenharias para testar sistemas inovadores.

 

 Dois dos estudos envolvem equipamento de monitorização de parâmetros vitais à distância (em que

um paciente pode estar em casa, mas ligado a um hospital) e sensores para segurança em voos,

explicou.

 

 Para o presidente da FCS, "não é utópico pensar num cluster de empresas ligadas às ciências da

saúde na Covilhã. Há passos dados, como o UBI Medical, em que a intenção é essa".

 

 A primeira faculdade com curso de Medicina do interior do país está a comemorar o 10.º aniversário,

com cerimónias oficiais agendadas para 15 de outubro.

 

 Desde que foi criada, surgiram também curso de Medicina na Universidade do Minho (em simultâneo)

e na Universidade do Algarve.

 

 Miguel Castelo Branco considera que "Portugal não precisa de mais faculdades de medicina"
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 O país precisa, na sua opinião, "que haja uma maior responsabilização das faculdades em relação às

próprias regiões em que estão inseridas, uma responsabilidade social".

 

 Para além de formarem médicos, as instituições "devem realizar levantamentos epidemiológicos nas

regiões em que estão inseridas, analisar as melhores condutas para cuidados de saúde locais e

incentivar e colaborar na investigação de dispositivos médicos".

 

 

Beira Interior: Covilhã pode receber empresas de tecnologias na área da saúde -
Miguel Castelo Branco| Diário Digital Castelo Branco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2011

Meio: Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=4189

 

Diario Digital Castelo Branco/Lusa | 2011-09-24 15:30:00

 

 O presidente da Faculdade de Ciências da Saúde (FCS) na Universidade da Beira Interior (UBI),

Miguel Castelo Branco, admite que nos próximos anos a Covilhã poderá incubar um grupo de

empresas de tecnologias na área da saúde.

 

 Ainda este ano, a universidade vai começar a construir o UBI Medical, um parque tecnológico de

saúde, cujos edifícios vão nascer em terrenos ao lado da faculdade e do Hospital Pêro da Covilhã.

 

 A obra está orçada em 2,5 milhões de euros e aguarda visto do Tribunal de Contas para ser iniciada.

 

 O UBI Medical deverá ter um impacto reduzido na área pedagógica da FCS, "mas será muito

importante para dinamizar áreas de investigação viradas para soluções concretas, com novas

empresas e próximas da comunidade", diz aquele responsável.

 

 Miguel Castelo Branco espera que a investigação que já existe na FCS seja alargada à cooperação

com outras faculdades da universidade.

 

 Atualmente há já colaborações com cursos na área das engenharias para testar sistemas inovadores.

 

 Dois dos estudos envolvem equipamento de monitorização de parâmetros vitais à distância (em que

um paciente pode estar em casa, mas ligado a um hospital) e sensores para segurança em voos,
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explicou.

 

 Para o presidente da FCS, "não é utópico pensar num cluster de empresas ligadas às ciências da

saúde na Covilhã. Há passos dados, como o UBI Medical, em que a intenção é essa".

 

 A primeira faculdade com curso de Medicina do interior do país está a comemorar o 10.º aniversário,

com cerimónias oficiais agendadas para 15 de outubro.

 

 Desde que foi criada, surgiram também curso de Medicina na Universidade do Minho (em simultâneo)

e na Universidade do Algarve.

 

 Miguel Castelo Branco considera que "Portugal não precisa de mais faculdades de medicina"

 

 O país precisa, na sua opinião, "que haja uma maior responsabilização das faculdades em relação às

próprias regiões em que estão inseridas, uma responsabilidade social".

 

 Para além de formarem médicos, as instituições "devem realizar levantamentos epidemiológicos nas

regiões em que estão inseridas, analisar as melhores condutas para cuidados de saúde locais e

incentivar e colaborar na investigação de dispositivos médicos".

 

 

Incubação de Empresas: Instrumento de Promoção do Empreendedorismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120246

 

A incubação de empresas é um instrumento de promoção do empreendedorismo através do apoio à

criação e desenvolvimento de empresas, sobretudo de base tecnológica. Interessado desde longa data

no tema, Dinis Caetano, concluiu recentemente o Mestrado em Economia da Inovação e

Empreendedorismo, na Universidade do Algarve, com a defesa da dissertação "Incubadoras de

Empresas e Modelos de Incubação em Portugal: Incubadoras Regionais versus Universitárias". As

provas públicas da dissertação foram presididas pelo Doutor Carlos Cândido da Universidade do

Algarve e tiveram como arguente principal a Doutora Maria José Silva da Universidade da Beira

Interior. A orientação da dissertação esteve a cargo do Doutor António Miguel Amaral, do Instituto

Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e da Doutora Maria Fernanda Matias, da

Universidade do Algarve.

 

 Na sua dissertação de mestrado, Dinis Caetano abordou as incubadoras enquanto instrumentos de
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apoio ao empreendedorismo. Através de um estudo empírico que abrangeu 45 incubadoras de

empresas em actividade em Portugal, o autor procedeu a uma caracterização geral da indústria da

incubação e fez uma análise comparativa entre os dois principais tipos de incubadora, com base em

duas amostras independentes compostas por 34 incubadoras regionais e 11 incubadoras

universitárias.

 

 Enquanto dirigente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Dinis Caetano foi Director do

CACE - Ninho de Empresas de Loulé, incubadora de empresas do Algarve entre 1995 e 2007, tendo

assumido em 2008 funções de responsável da área de Recursos Humanos da Santa Casa da

Misericórdia de Faro.

 

 Para Dinis Caetano é necessária "uma aposta clara num novo paradigma na educação para o

empreendedorismo nas escolas e universidades de modo a suscitar mais empreendedores e jovens

com espírito de iniciativa e foco imediato no crescimento económico e criação de emprego, apesar das

condições económicas adversas". Segundo este especialista em empreendedorismo, "a dinamização da

economia do Algarve passa necessariamente por desenhar uma nova estratégia de desenvolvimento

empresarial, assente na reindustrialização regional e captação de investimento estrangeiro, promoção

de empresas produtoras de bens ou serviços transaccionáveis, capazes de incorporar inovação e

empreendedorismo e apoios à internacionalização".

 

 Redacção/RS

 

 14:44 sábado, 24 setembro 2011

 

 

Educação sexual não pode depender do poder político
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/09/2011

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/educacao-educacao-sexual-escolas-daniel-sampaio-
alunos-tvi24/1283202-4071.html

 

O pedopsiquiatra Daniel Sampaio advertiu tema não pode mudar cada vez que muda um secretário de

Estado ou um ministro

 

 Por: tvi24 / PP|  24- 9- 2011  19: 27

 

 O pedopsiquiatra Daniel Sampaio advertiu este sábado que a educação sexual nas escolas não pode

ficar dependente do poder político ou preconceitos ideológicos, mudando cada vez que muda um
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secretário de Estado ou um ministro, escreve a Lusa.

 

 Falando em Faro, no âmbito das jornadas científicas da Sociedade Portuguesa para a Contracepção,

Daniel Sampaio elogiou o percurso positivo da educação sexual nas escolas nos últimos anos e

advogou a necessidade de continuar esse caminho.

 

 O caminho até aqui foi muito acidentado, mas há um progresso notável nesta área, afirmou, numa

conferência sobre o passado, presente e futuro da Educação Sexual no País, que teve lugar na Escola

Superior de Saúde da Universidade do Algarve.

 

 Daniel Sampaio atribuiu às tutelas o papel de continuar a dar formação aos professores e proceder à

valorização curricular das matérias, mas condenou que as orientações pedagógicas ou a própria

existência da educação sexual possa estar dependente do poder político.

 

 Em todos os países da Europa se trabalha nesta área, notou, apresentando números sobre os

progressos alcançados nos últimos anos nas escolas portuguesas e os efeitos positivos da integração

curricular nas escolas sobre a vida sexual dos adolescentes.

 

 Assim, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2002 apenas 72 por cento

dos alunos entre os 14 e os 16 anos já iniciados sexualmente admitiu ter usado preservativo na última

relação, número que subiu para 83 por cento em 2010.

 

 Por outro lado, na mesma faixa etária, o número de inquiridos que admitiu já ter praticado coito

vaginal desceu de 24 por cento em 2002 para 22 por cento em 2010, ano em que apenas 21 por cento

dos adolescentes achou que a educação sexual nas escolas não é satisfatória.

 

 Já num outro estudo, com uma amostra de 3.248 jovens universitários na casa dos 21 anos, 96 por

cento consideraram que deve haver educação sexual, 56 por cento teve essa matéria na disciplina de

Educação para a Saúde e entre esses 59 por cento asseguram que ficaram esclarecidos com os temas

abordados no secundário.

 

 O pedopsiquiatra fez uma breve resenha histórica da educação sexual nas escolas portuguesas,

iniciada ainda sob o Governo de Marcello Caetano, em 1973, e que culminou com a Lei de 2009,

regulamentada em 2010, na sequência das propostas de um grupo de trabalho sobre a matéria de que

fez parte.

 

 Hoje, disse, há muitas escolas que trabalham bem o tema e um bom ¿feedback¿ dos alunos, mas

temos ainda muitas dúvidas dos pais e professores.

 

 Citou dados estatísticos segundo os quais em 2006 cerca de 79 por cento das escolas básicas 2+3
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tinham a disciplina de Educação para a Saúde, contra 81 por cento em 2010 e em 2006 só 25 por

cento daqueles estabelecimentos de ensino tinham gabinetes de saúde, contra 71 por cento em 2010.

 

 A educação sexual é uma oportunidade única para a educação, disse, sustentando a importância de

um ensino integrado nessa área, que envolva aspectos como a recusa de violência, o envolvimento

afectivo, a saúde física e mental, mais compreensão das emoções e mais credibilidade e

conhecimento.

 

 Sou contra que se dêem contraceptivos nas escolas como se fossem rebuçados, disse, acrescentando

que antes disso devem-se trabalhar as emoções ligadas à sexualidade.

 

 

Produção de caviar no Algarve pode surgir em Lagoa

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

 

Os promotores do projecto que visa produzir caviar no Algarve querem avançar até ao final do ano

com uma unidade de cultivo de esturjão em aquacultura nas margens do Rio Arade, em Lagoa.

“Temos instalações para remodelar e investidores para essa localização”, adiantou à agência Lusa

Pedro Paulo, o biólogo que integra a equipa.

O biólogo sublinhou que a equipa está a tentar com a Universidade do Algarve (UAIg) criar uma

unidade piloto para dar apoio à estrutura produtiva. O esturjão atlântico já habitou nos estuários dos

rios Guadiana e do Arade, onde deverá ficar instalada a nova unidade, mas a espécie extinguiu-se em

Portugal na década de 1980.

Os promotores do projecto, o biólogo da UAIg, um perito em aquacultura e um empresário gourmet,

estimam que em 2015 um leque de restaurantes e lojas gourmet portugueses possa es- tara vender

caviar produzido no Algarve. A ideia é instalar até ao fim do ano uma unidade de produção de esturjão

(peixe cujas ovas dão origem ao caviar), para comercializar quatro espécies, embora a mais valiosa, a

beluga, tenha um ciclo de produção que demora sete anos.

Um quilo de caviar daquela espécie, a que demora mais tempo a produzir ovas, pode custar entre 1

000 e 5000 euros, sendo a expetativa do grupo que em 2016 a unidade possa estar a produzir entre

600 a 700 quilos de caviar por ano.

Apesar de existirem outros locais potenciais no Algarve “já identificados e negociados”, Pedro Paulo

refere que o mais provável é Lagoa, estando a decorrer negociações com as autoridades para que o

projecto possa avançar aí

Por ser um dos peixes comercialmente mais valiosos do Mundo, o esturjão está em risco de

desaparecer e neste momento praticamente só é possível criá-lo em regime de aquacultura, explicou o

biólogo à Lusa
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O mentor da ideia foi Valery Atllov, que durante 12 anos trabalhou no cultivo de esturjão em

aquacultura na Ucrânia e que desde que veio para Portugal, há uma década, sempre quis importar a

ideia.

O projecto foi distinguido no concurso «Ideias em Caixa», uma parceria entre o Centro Regional para a

Inovação do Algarve (CRIA) e a Caixa Geral de Depósitos.

 

 

Procura-se acção social!

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

Jornalistas: Guilherme Portada

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Gabinete de Desporto muda de instalações

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Zumba é aposta do Faz Desporto

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Campus da Penha acolhe prova de escalada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

AAUALG divulga novo programa desportivo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Universidade

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

Jornalistas: Jorge dos Santos

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Primeira etapa do Campeonato Nacional Universitário de Surf 2011-2012 em Faro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Professor Daniel Sampaio fala sobre educação sexual em Portugal na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51222

 

Educação

 

 Daniel Sampaio

 

 A Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC) promove a sua segunda reunião científica anual,

dedicada ao tema Desafios em Contraceção. A iniciativa decorre nos dias 23 e 24 de setembro, na

Universidade do Algarve, em Faro

 

 No primeiro dia do encontro realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações

livres. Temas como Saúde Sexual e Reprodutiva em Portugal, Educação Sexual, Práticas contracetivas

em diferentes culturas, Contraceção em mulheres com comportamento aditivo e Controvérsias em

contraceção, são discutidos no segundo dia, em conferências, palestras e debates, com a presença de

vários peritos nacionais e internacionais.

 

 Estamos certos que a segunda reunião será interessante para todos os colegas que pretendam

aumentar, atualizar os seus conhecimentos e partilhar a sua experiência na área da saúde sexual e

reprodutiva, destaca David Rebelo, presidente da SPDC.

 

 Apesar do desconhecimento dos números nacionais, todos os profissionais ligados ao planeamento

familiar tem a noção da elevada percentagem de gravidezes não planeadas que ainda se continua a

verificar. Para além desta realidade, a variedade de métodos contraceptivos, a inovação permanente

em novas substâncias e/ou novas combinações e/ou vias de administração e novos estudos científicos

sobre a sua segurança em determinadas populações de risco, tornam a abordagem contraceptiva um

permanente desafio na prática clínica actual.

 

 Para além de todo o conhecimento científico, adquirir competência nesta área, é também saber ouvir,

dialogar, motivar e respeitar. Para isto, é importante conhecer as diferentes realidades nacionais.

 

 Outro importante grupo na sociedade actual diz respeito ? s mulheres com comportamentos aditivos e

que implica uma abordagem muito específica. A preferência por métodos não dependentes do

utilizador será um dos aspetos a realçar, mas a consciência de que os preconceitos e mitos podem

condicionar muito a atuação levando ao insucesso contracetivo, é fundamental.
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 De uma maneira mais geral, e porque a contraceção deve ser sempre encarada como um dos

aspectos da saúde sexual e reprodutiva e, sobretudo, inserida num programa global de educação para

a saúde, estará presente o Professor Daniel Sampaio para falar sobre a educação sexual em Portugal,

passado, presente e futuro.

 

 Uma perspectiva nacional e outra regional (Algarve) sobre as várias vertentes da saúde sexual e

reprodutiva é o propósito de uma das mesas redondas.

 

 Para terminar a reunião, um "prós e contras?? sobre vários métodos contraceptivos, onde se pretende

uma participação activa e uma discussão com todos os participantes da reunião.

 

 23 de Setembro de 2011 | 09:34

 

 barlavento

 

 

Estado comparticipa apenas 10% do valor das pílulas vendidas no país

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Diário As Beiras

 

Estado comparticipa apenas 10% do valor das pílulas vendidas no país

111 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contracetivo nas farmácias. Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF)

indicam que são vendidos nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove

milhões correspondem a pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros. “A

grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada”, resume Duarte Vilar, diretor executivo da

APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na segunda-

feira. Também Luís Graça, ginecologistaobstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que “as pílulas mais modernas não são comparticipadas”. “A esmagadora maioria das pílulas

que é prescrita fora dos serviços públicos não tem comparticipação”, adianta à Lusa o especialista.

Distribuição gratuita nos centros de saúde A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve

recentemente em discussão a propósito de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a

ponderar retirar a comparticipação a este medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos

centros de saúde. A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na

reunião científica que decorre hoje e amanhã na Universidade do Algarve, com o título “Desafios em

Contraceção”. “Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada”, diz à Lusa o presidente

desta Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é
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dramática. “Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser

muito usados. E a

DR

 

distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente”, considera. David Rebelo frisa ainda

que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para ter a quantidade anual de

pílulas necessárias. APF teme aumento do recurso ao aborto Já a Associação para o Planeamento

Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula, temendo que o recurso ao aborto

possa aumentar. Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor

ainda de dados que permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e

respetiva comparação com as vendas em farmácia. Na reunião da Sociedade Portuguesa de

Contraceção serão abordados temas como a interrupção voluntária da gravidez, a educação sexual ou

as gravidezes não planeadas, que se calcula que representem mais de 15 por cento do total.

 

A Associação para o Planeamento Familiar (APF) condena um eventual ?m da comparticipação da

pílula, temendo que o recurso ao aborto possa aumentar

 

1 Segundo a APF, são vendidos nas

farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas

 

2

 

Deste total, só nove milhões correspondem a pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6

milhões de euros.

 

 

Estado só comparticipa 10 por cento de todas as pílulas vendidas em Portugal

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Diário de Leiria

 

a73O Estado comparticipa apenas cerca de 10 por cento (%) do valor das pílulas vendidas por ano em

Portugal, pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contraceptivo nas farmácias.

Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

"A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, director executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se assinala na
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segunda-feira.

Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas". "A esmagadora maioria das pílulas

que é prescrita fora dos serviços públicos não tem comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre hoje e amanhã na Universidade do Algarve, com o título 'Desafios em Contracepção'.

"Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contraceptiva não é

dramática. "Há muitos outros métodos contraceptivos que não são comparticipados e continuam a ser

muito usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar. Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa

do ministério admitiu não dispor ainda de dados que permitam perceber quantas pílulas são

distribuídas pelos centros de saúde e respectiva comparação com as vendas em farmácia.

Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.l Estado só comparticipa 10 por cento de todas as pílulas vendidas

em Portugal

 

 

Património

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Faro: Tertúlia sobre «Ria Formosa: Evolução e Ambientes» hoje na galeria ARCO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120200

 

A galeria ARCO, no centro histórico de Faro, acolhe hoje, sexta feira, 23, às 21:30 horas, a tertúlia Ria

Formosa: Evolução e Ambientes, que terá como orador convidado Óscar Ferreira, professor da

Universidade do Algarve e especialista em processos e dinâmica costeiros.

 

 Trata-se de um evento promovido pela Associação Livre Fotógrafos do Algarve (ALFA), integrado na

dinamização da exposição sobre a Ria Formosa, aberta ao público todos os dias de terça a sexta feira,

até ao fim deste mês, no espaço da associação.

 

 Esta tertúlia será uma apresentação simples sobre a génese e alguns aspetos da evolução recente da

Ria Formosa, focando também os diferentes tipos de ambiente que podemos encontrar neste

ambiente.

 

 O preletor é licenciado e mestre em Geologia Económica e Aplicada na Faculdade de Ciências da

Universidade de Lisboa e doutorado em Oceanografia e Geologia Marinha pela Universidade do

Algarve.

 

 Redacção/RS

 

 07:05 sexta-feira, 23 setembro 2011
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Festa durante dez dias para receber caloiros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z5230309940&z=1250249091

 

A recepção aos caloiros da Universidade do Algarve (UAlg) de 2011 vai ter lugar nas piscinas

municipais de Faro, entre os dias 26 de Setembro e 7 de Outubro, com uma pausa no fim-de-semana.

O relvado interior das piscinas municipais de Faro vai ser o palco do evento académico, uma festa que

arranca no dia 26, segunda-feira, com a actuação de Ruben Filipe e do DJ Mr. Kool. No dia 27, é dia

de Besta Super Star e DJ Rooney. Joana Reis e o DJ Tiago Rafael sobem ao palco no dia 28, e na

quinta-feira, 29, a noite académica recebe um espectáculo de tunas e a actuação do DJ Klyn. A banda

algarvia Íris e o DJ Christian F actuam no dia 30. Depois de um fim-de-semana de pausa, a recepção

aos caloiros regressa na segunda--feira, dia 3 de Outubro, com João Kowac e o DJ Huh Xdupe. O

Rouxinol Faduncho e o DJ Mike Fuentes animam o dia 4, que também tem o Desfile do Caloiro. Iran

Costa é o cabeça-de-cartaz do dia 5, noite em que também actua o DJ Sonicblast. Dia 6 há a

Alcoolização dos Perus, Procissão de Velas e Tribunal de Praxe ao som de Sounds of Revolution e DJ

Daniel D. O evento encerra no dia 7, com a Serenata no largo da Sé.

 

 

ECCIXII encheu o Algarve de Criatividade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120194

 

12ª Conferência de Criatividade e Inovação terminou com resultados muito positivos

 

 O Algarve foi palco da 12ª ECCI (Conferência Europeia de Criatividade e Inovação) entre 14 e 17 de

Setembro, que percorreu locais tão variados da região como o Teatro das Figuras, a Aldeia da Tôr, o

Museu do Traje de São Brás de Alportel, a Alcaidaria do Castelo de Loulé, o Museu de Faro, a Escola

Superior de Saúde da Universidade do Algarve, entre outros pontos do concelho de Faro e Loulé.

 

 Foram 30 Workshops, 15 conferências e 3 painéis temáticos orientados por alguns dos maiores

especialistas mundiais das temáticas da criatividade e da inovação, oriundos de paragens tão diversas
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como o Chipre, Arábia Saudita, Holanda, Brasil, Palestina, Bélgica, Japão ou África do sul, entre tantos

outros países.

 

 Mas este evento, dedicado à criatividade, integrou ainda no seu programa diversas atividades abertas

ao público em geral. A começar pelo espetáculo de abertura, na manhã de dia 14, que consistiu numa

experiencia colaborativa, em que toda a audiência foi chamada a participar, simulando a interpretação

da ária Va pensiero (Coro dos Escravos), da ópera Nabucco, de Verdi, numa performance dirigida com

talento e boa disposição pelo músico e compositor Carlos Mendes. Passando pela Festa de Aldeia, que

decorreu na Tôr, nessa mesma noite e onde não faltaram representações teatrais pela companhia "Ao

Luar", jogos tradicionais, baile, mostra de artesanato e o melhor dos sabores algarvios, tudo ao som

de muita e boa música interpretada por nomes como Ismael Abujarad, 2nd Adolescence e Carlos

Mendes. No final, a companhia de dança Pálinka, pos toda a gente a dançar.

 

 Já na noite de dia 15, foi a vez dos espaços VisualForma e Direcção Regional de Educação, em Faro,

receberem os "Nite Flights", pequenos workshops que, de modo informal e muito divertido, puseram à

prova a criatividade de cada um. A noite acabou no Fórum Algarve com a atuação da banda Balula Cid

& Friends.

 

 Sexta-feira, foi dia da cerimónia de encerramento da conferência, cujo ponto alto foi a homenagem a

Mihaly Csikszentmihalyi, figura ímpar da psicologia mundial, reconhecido pelo seu importante trabalho

no campo da psicologia positiva e da criatividade, e pela criação do conceito de "Flow" e, no sábado,

ainda houve tempo ainda para alguns workshops pós conferência.

 

 Com uma excelente adesão do público, a ECCI XII assumiu-se não apenas como um espaço propício

ao desenvolvimento da criatividade, mas também como um importante lugar de discussão de ideias e

metodologias e, sobretudo, como um ponto de confluência de culturas, ingredientes que fizeram desta

conferência um evento de características únicas na região.

 

 Redacção/RS

 

 08:43 sexta-feira, 23 setembro 2011

 

 

Livro «A Cultura em Conferência» apresentado hoje em Estoi
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120204
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O livro A Cultura em Conferência, uma publicação da Universidade do Algarve e da direção Regional de

Cultura, vai ser apresentado hoje, sexta feira, 23, às 18:00 horas, no Palácio de Estoi, no âmbito das

Jornadas Europeias do Património.

 

 Trata-se da edição dos textos de reflexão das mesas temáticas para o Plano Estratégico de Cultura

para o Algarve, uma obra que será apresentada pelo reitor da UAlg, João Guerreiro.

 

 A sessão contará ainda com as presenças da diretora regional de Cultura do Algarve, Dália Paulo, da

diretora das Pousadas do Algarve, Isabel Guerreiro, e da diretora do Centro de Investigação em Artes

e Comunicação da UAlg, Mirian Tavares, em representação da comissão organizadora.

 

 O ciclo A Cultura em Conferência decorreu de outubro de 2010 a janeiro de 2011, abordando os

seguintes temas: Gestão cultural/Políticas culturais; Cidades criativas/Indústrias criativas: mito ou

realidade?; Produção cultural/Relações com os media/Público, Património, cultura e turismo,

Associativismo e cultura e A cultura regional: arte, mesa, tradições e memória.

 

 O livro que vai ser apresentado é o resultado deste ciclo de conferências e reúne os textos dos

investigadores convidados, tornando-se o primeiro documento produzido no âmbito do Plano

Estratégico de Cultura para o Algarve.

 

 Redacção/RS

 

 09:37 sexta-feira, 23 setembro 2011

 

 

Algarve debate Desafios em Contracepção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Portugalmail Online

URL: http://noticias.portugalmail.pt/artigo/20110923/algarve-debate-desafios-em-
contracepcao

 

23 Setembro, 2011 - 13:34

 

 A Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC) promove a sua segunda reunião Científica anual,

dedicada ao tema "Desafios em Contracepção". A iniciativa decorre nos dias 23 e 24 de Setembro, na

Universidade do Algarve, em Faro.

 

 No primeiro dia do encontro realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações

Página 32



A33

livres. Temas como Saúde Sexual e Reprodutiva em Portugal, Educação Sexual, Práticas

contraceptivas em diferentes culturas, Contracepção em mulheres com comportamento aditivo e

Controvérsias em contracepção, são discutidos no segundo dia, em conferências, palestras e debates,

com a presença de vários peritos nacionais e internacionais.

 

 "Estamos certos que 2ª Reunião será interessante para todos os colegas que pretendam aumentar,

actualizar os seus conhecimentos e partilhar a sua experiência na área da saúde sexual e reprodutiva",

destaca David Rebelo, presidente da SPDC.

 

 

Lagoa prepara-se para produzir caviar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Primeiro Emprego

 

PROJECTO NO RIO ARADE

 

Até ao final do ano, as margens do rio Arade, em Lagoa, vão ver nascer uma unidade de cultivo de

esturjão em aquacultura, revelaram os promotores do projecto, que almeja produzir caviar no

Algarve.

“Temos instalações para remodelar e investidores para essa localização afirmou Pedro Paulo, o biólogo

que integra a equipa deste projecto e que, em conjunto com a Universidade do Algarve (UAIg), está a

tentar criar uma unidade piloto para dar apoio à estrutura produtiva.

Além do biólogo, integram o projecto um perito em aquacultura e um empresário gourmet que

estimam que em 2015 Portugal já possa vender caviar produzido no Algarve.

O projecto foi distinguido no concurso Ideias em Caixa, do Centro Regional para a Inovação do Algarve

(CRIA) e da CGD.

 

 

Feiras de Colecionismo/Velharias

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Região de Rio Maior

Jornalistas: Feliciano Júnior

 

MEDALHÍSTICA No próximo fim-de-semana realizam-se as seguintes feiras: Dia 24 de Setembro –

Lisboa (Largo de Santa Clara e Rua Anchieta), Santarém, Marinha Grande, Setúbal, Coimbra, Porto
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(Hotel Tudela-Brinquedos e Vandoma), Ermesinde, Braga, Fundão, Armação de Pêra, Estremoz, Lagos

e Monte Gordo; Dia 25 de Setembro – Lisboa (Mercado da Ribeira), Algés, Torres Novas, Vieira de

Leiria, São Pedro de Sintra, Aveiro, Porto, Matosinhos,Vila Nova de Famalicão, Arcos de Valdevez,

Castelo de Vide, Lagoa, Monchique, Barão de São João e Olhão.

FEIRAS DE COLECIONISMO/VELHARIAS Sete das últimas medalhas referentes ao Dia do Reformado

do Banco de Portugal foram-nos oferecidas pelo nosso amigo e colecionador de mérito, José Medeiro

Marques. Acontece que na Feira de Artesanato e Objetos em Segunda Mão, encontramos outras sete

mais antigas que vieram valorizar a nossa coleção. Publicamos a referente ao 13º Encontro, realizado

em maio de 1995, com 70 mm de módulo, da autoria de Paes Ferreira com figuras alegóricas da

Poesia e da Justiça.

FILATELIA/MARCOFILIA Coordenado por: Feliciano Júnior felicianojunior@regiaoderiomaior.pt

FILATELIA “140 anos do Nascimento de Maria Veleda” - Posto do Correio: 2011-10-01 (16h00/

18h00), Biblioteca da Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8008-139 Faro.

Nota: Todas as correspondências destinadas a este Posto de Correio deverão ser endereçadas à:

Estação dos Correios de Aeroporto (Faro), Aeroporto de Faro, 8005-999 Faro.

Os carimbos abaixo indicados e referentes à emissão “Águas e Resíduos”, serão apostos nas

correspondências apresentadas para o efeito, no dia 2011-09-30, os referentes à emissão “Fado”

serão apostos nas correspondências apresentadas para o efeito, no dia 2011-10-03, e os referentes à

emissão “Festas Tradicionais - 1º grupo autoadesivos” serão apostos nas correspondências

apresentadas para o efeito, no dia 2011-10-03, nas seguintes Estações de Correios: Lisboa, Porto,

Funchal e Ponta Delgada.

As correspondências para estes carimbos só poderão ser enviadas aos respectivos postos para

obliteração.

CARTOFILIA A nossa amiga e colaboradora Helena Alves da Cunha, enviou-nos um postal ilustrado da

coleção “Brasília, Sonho e Realidade” com a vista noturna da Ponte JK de Brasília, com foto de

Anderson Moreira Lima.

O Centro de Recuperação de Animais Silvestres da Câmara Municipal de Lisboa é um dos motes

escolhidos para a emissão filatélica do “Ano Mundial da Medicina Veterinária”, que celebra, em 2011,

os 250 anos de Medicina Veterinária ao serviço da Saúde Animal e da Saúde Pública.

A emissão é constituída por quatro selos com valores faciais entre os 0,32 e 1 euro, e ainda um bloco

com 1 selo com o preço de 2,50 euros. O design é de João Machado, e os selos representam as

diversas faces da veterinária, na assistência a animais domésticos e à produção animal.

ANO MUNDIAL DA MEDICINA VETERINÁRIA
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UAlg acolhe caloiros ao longo de dez dias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/09/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/tempo-livre/noticia/2011/09/23/870163/ualg-acolhe-caloiros-
ao-longo-dez-dias.html

 

23/09/2011

 

 A recepção aos caloiros da Universidade do Algarve (UAlg) de 2011 vai ter lugar nas piscinas

municipais de Faro, de 26 de setembro a 7 de outubro.

 

 Fonte:Correio da Manhã

 

 

Circuito de escalada de dificuldade realiza-se em Faro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Barlavento

 

No próximo dia 24 de setembro, a Associação de Montanhismo e Escalada do Algarve organiza a 1ª

prova do  Circuito Regional do Algarve  de Escalada de Dificuldade,  que irá decorrer na Parede de

Escalada do Pólo da Penha da  Universidade do Algarve, em  Faro, inserida nas actividades do Faro

Activo, Feira de  Desporto e Juventude 2011.

Partindo do Circuito Regional de Escalada de Dificuldade realizado no ano  transacto, este ano é

novamente proposta a realização  de um mínimo de 2 provas,  que no seu conjunto apurarão  os

respetivos campeões nos  diferentes escalões.

A competição realizar-seá sob a égide da Federação  Portuguesa de Montanhismo e Escalada,

aplicando-se  o regulamento em vigor, e  irá decorrer entre as 9h30 e  as 18h00, com escalões de

infantis a seniores, na vertente  de Escalada de Dificuldade,  sendo as eliminatórias constituídas por

duas vias em sistema de à vista ou em sistema  de flash se assim o for indicado no dia da prova e nas

finais uma via em sistema de à  vista, com finais apenas para  os escalões de juniores e seniores.

Circuito de escalada de dificuldade  realiza-se em Faro No final, serão atribuídos os respectivos pontos

consoante a classificação, e após a realização da   última prova com data provisória para 25 de

Outubro,  serão distribuídos prémios  aos 3 primeiros classificados nos diferentes escalões  que

possuam pelo menos 3 atletas pontuados.  Poder-se-ão inscrever na prova todos os praticantes da

modalidade residentes na região do Algarve,  não sendo  obrigatório estar federado.  Todos os

participantes  deverão possuir um Seguro  Desportivo válido para a modalidade da Escalada, o qual
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deverão apresentar no momento da formalização da  inscrição no secretariado da  prova.  A não

apresentação implicará a não participação no  Campeonato.

 

 

Jornadas de Engenharia e Tecnologia decorrem na UAlg

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Barlavento

 

O Instituto Superior de Engenharia (ISE) da Universidade do Algarve realiza as  Jornadas de

Engenharia e  Tecnologia, nos dias 22 e 23  de setembro, no Campus da  Penha.  A iniciativa insere-se

 num ciclo de seminários no  âmbito da Investigação Aplicada que é desenvolvida nas  Universidades

do Algarve e  de Cádiz.

Estas jornadas pretendem proporcionar o diálogo  entre investigadores e profissionais de diferentes

áreas de  Engenharia, possibilitando a  divulgação das suas atividades de investigação, de inovação e

desenvolvimento e envolvendo toda a comunidade  académica, organismos oficiais e os vários agentes

económicos.

Segundo a comissão organizadora, «a oferta formativa do Instituto Superior de  Engenharia da UAlg e

da Escuela Politécnica Superior de  Algeciras da Universidade de  Cádiz (EPSA) tem bastante  em

comum. Existe interesse  por parte das duas instituições em aprofundar o conhecimento mútuo».

Nesse sentido, já decorreram seminários e reuniões de  trabalho, quer sobre as experiências de ensino

no domínio da engenharia, quer sobre a investigação e inovação  das temáticas em comum.

Sobre esta parceria, a  mesma fonte explica ainda  que «o Programa Erasmus  tem servido para

apoiar esta  troca de experiências».  As duas instituições estão também a trabalhar num  projeto de

oferta conjunta de  licenciaturas em Engenharia  que venham a conferir um  duplo diploma.

Este encontro realiza-se no  Auditório José Silvestre e nos  Anfiteatros 0.3 e 0.4 do Complexo

Pedagógico do Campus da Penha e tem entrada  livre.

Jornadas de Engenharia e Tecnologia decorrem na UAlg

 

 

Professor Daniel Sampaio fala sobre educação sexual em Portugal na UAlg

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Barlavento

 

Professor Daniel Sampaio fala sobre  educação sexual em Portugal na UAlg A Sociedade Portuguesa da

 Contracepção (SPDC) promove  a sua segunda reunião científica  anual, dedicada ao tema «Desafios
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em Contracepção». A iniciativa decorre  nos dias 23 e 24 de setembro, na  Universidade do Algarve,

em Faro No primeiro dia do encontro realizam-se workshops  formativos e apresentação  de

comunicações livres. Temas como Saúde Sexual e  Reprodutiva em Portugal,  Educação Sexual,

Práticas  contracetivas em diferentes culturas, Contraceção em  mulheres com comportamento aditivo

e Controvérsias em contraceção, são discutidos no segundo dia, em  conferências, palestras e

debates, com a presença de vários peritos nacionais e internacionais.

«Estamos certos que a segunda reunião será interessante para todos os colegas  que pretendam

aumentar,  atualizar os seus conhecimentos e partilhar a sua experiência na área da saúde  sexual e

reprodutiva», destaca David Rebelo, presidente  da SPDC.

Apesar do desconhecimento dos números nacionais, todos os profissionais  ligados ao planeamento

familiar tem a noção da elevada percentagem de gravidezes não planeadas que ainda  se continua a

verificar. Para  além desta realidade, a variedade de métodos contraceptivos, a inovação permanente

em novas substâncias e/ou  novas combinações e/ou vias  de administração e novos estudos

científicos sobre a sua  segurança em determinadas populações de risco, tornam a abordagem

contraceptiva um permanente desafio  na prática clínica actual.  Para além de todo o conhecimento

científico, adquirir competência nesta área,  é também saber ouvir, dialogar, motivar e respeitar. Para

isto, é importante conhecer  as diferentes realidades nacionais.

Outro importante grupo  na sociedade actual diz respeito às mulheres com comportamentos aditivos e

que  implica uma abordagem  muito específica. A preferência por métodos não dependentes do

utilizador será um  dos aspetos a realçar, mas a  consciência de que os preconceitos e mitos podem

condicionar muito a atuação  levando ao insucesso contracetivo, é fundamental.

De uma maneira mais  geral, e porque a contraceção deve ser sempre encarada como um dos

aspectos da  saúde sexual e reprodutiva  e, sobretudo, inserida num  programa global de educação

para a saúde, estará presente  o Professor Daniel Sampaio  para falar sobre a educação  sexual em

Portugal, passado,  presente e futuro.

Uma perspectiva nacional e outra regional (Algarve) sobre as várias vertentes  da saúde sexual e

reprodutiva é o propósito de uma das  mesas redondas.

Para terminar a reunião,  um “prós e contras” sobre vários métodos contraceptivos,  onde se pretende

uma participação activa e uma discussão com todos os participantes da reunião.
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A Cultura em Conferência apresentado amanhã em Estoi
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104658&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 22-Sep-2011

 

 A sessão conta ainda com as presenças da Directora Regional de Cultura do Algarve, Dália Paulo, da

Directora das Pousadas do Algarve, Isabel Guerreiro, e da Directora do Centro de Investigação em

Artes e Comunicação da UAlg, Mirian Tavares, em representação da comissão organizadora.

 

 De salientar que o ciclo A Cultura em Conferência decorreu de Outubro de 2010 a Janeiro de 2011. A

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, a convite da Direcção Regional

de Cultura do Algarve, idealizou as temáticas a tratar e os respectivos convidados, possibilitando uma

abordagem transversal da cultura na região, de acordo com os seguintes temas:

 

 1 - Gestão Cultural / Políticas Culturais (Faro)

 

 2 - Cidades criativas / Indústrias Criativas: Mito ou Realidade? (Tavira)

 

 3 - Produção Cultural / Relações com os Media / Público (Querença)

 

 4 - Património, Cultura e Turismo (Portimão)

 

 5 - Associativismo e Cultura (Lagos)

 

 6 - A cultura Regional: Arte, Mesa, Tradições e Memória (Paderne)

 

 O livro que vai ser apresentado é o resultado deste ciclo de conferências e reúne os textos dos

investigadores convidados, tornando-se o primeiro documento produzido no âmbito do Plano

Estratégico de Cultura para o Algarve.
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Colóquio internacinal de homenagem à pombeirense Clara Ferrão Tavares

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Comarca de Arganil

Jornalistas: José Moreira Castanheira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Mira: movimento de cidadãos quer reabertura do ramal Pampilhosa-Figueira

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Correio de Coimbra

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/106758-estado-so-comparticipa-10-de-todas-as-pilulas-
vendidas-em-portugal

 

Contracepção

 

 22 | 09 | 2011   09.09H

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contracetivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.
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 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, diretor executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contraceção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respetiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracecção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

Destak/Lusa |
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Cortes põem salários e contratos em risco

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Diário Económico

 

O ministério agora tutelado por Nuno Crato transferiu menos 95 milhões de euros este ano para as

instituições de ensino superior.

 

Cortes põem salários

As instituições não vão renovar contratos de docentes em tempo parcial.

 

Apesar da excepção do Governo no que diz respeito à cativação de verbas para o fundo de risco, as

instituições de ensino superior dizem continuar “no limite do esforço financeiro” depois de terem

sofrido um corte de 8,5% (95 milhões de euros) nas verbas transferidas pelo Estado. Em causa estão

os salários, a renovação de contratos com os professores e o cumprimento do pagamento de serviços,

como é o caso da electricidade. “Há muitos contratos de docentes que não vão ser renovados,

principalmente nos que estavam em tempo parcial, e há um conjunto de restrições que vão ser

feitas”,

 

avança ao Diário Económico a presidente do Instituto Politécnico do Porto, Rosário Gambôa. Situação

que os reitores da Universidade Técnica de Lisboa, da Universidade do Algarve, do ISCTE também

confirmam. O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), António Vicente, já

manifestou preocupação com a eventual dispensa de professores contratados, que pode vir a atingir

entre 20% a 30% do total de docentes do ensino superior. Mas o reitor da Universidade do Algarve,

João Guerreiro, lembra que para além dos salários, as universidades “têm quatro despesas

fundamentais” para que “consigam assegurar o seu normal funcionamento: a electricidade, as

comunicações, a limpeza e a se-

Paula Nunes

 

TRANSFERÊNCIAS

 

680,4 milhões

Verba que as universidades vão receber do Estado para o ano de 2012. Este valor sofreu um corte de

63,2 milhões de euros em relação ao ano passado.

 

318,7 milhões

Os politécnicos vão receber 318,7 milhões de euros em 2012, o que representa um corte de 27
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milhões face ao ano passado.

 

e contratos em risco

gurança”. João Guerreiro alerta que no caso da electricidade a subida do IVA para os 23% “vai trazer

muitas complicações” para as instituições de ensino superior e que estas “são despesas que não são

elásticas e que só podem ser comprimidas até um certo limite”, acrescenta. No caso do ISCTE, o reitor

Luís Reto diz que com o corte de 8,5% não vai conseguir “investir nas actividades na área da

internacionalização e investigação previstas no contrato-programa” assinado com o Governo. No

entanto, os politécnicos dizem sentir mais os efeitos da redução de verbas. Isto porque “a distribuição

das verbas tem uma fatia mais significativa para as universidades”, explica Rosário Gambôa. Contudo,

as instituições de ensino superior dizem “acomodar” o corte na transferência de verbas “porque é um

desígnio nacional e estamos solidários com a situação do País. Também temos de contribuir para o

equilíbrio das contas públicas”, explica o reitor da Universidade do Algarve. Mas Luís Reto não deixa de

lembrar que o ensino superior é “dos únicos sectores que não tem cortes previstos no documento da

‘troika’”. O que o leva a acreditar que “se o Governo quisesse podia não ter cortado nas verbas para o

Ensino Superior”. Isto porque, segundo Luís Reto, as instituições recebem “o mesmo financiamento do

Estado desde 2005 e são dos sectores em que houve um desinvestimento e que mais continua a

produzir”, reforça. ¦ A.P.

 

 

Executivo abre excepção e deixa universidades com mais 25 milhões

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Diário Económico

Jornalistas: Ana Cristina Vargas de Sousa Petronilho

 

Universidades e Politécnicos podem entregar orçamentos sem a cativação de 2,5% para o fundo de

reserva de risco.

 

Ana Petronilho

 

O Governo abriu uma excepção que permite às universidades e institutos politécnicos não aplicar a

cativação de verbas para o fundo de risco, previsto no Orçamento de Estado (OE) de 2012 para todos

os organismos da administração central, libertando cerca de 25 milhões de euros para as instituições

de ensino superior.

A decisão resultou de uma reunião entre o secretário de Estado do Ensino Superior, João Queiró, com

o presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP), António Rendas, e o

presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos (CCISP), João Sobrinho

Teixeira, soube o Diário Económico junto de vários reitores.
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Depois do corte de 8,5 % (superior a 90 milhões de euros) na transferência de verbas para as

instituições de ensino superior, anunciado pelo ministro Nuno Crato, as universidades vão receber em

2012 cerca de 680,4 milhões de euros de financiamento do Estado. Em 2011 o valor para as

universidades chegou aos 743,6 milhões de euros, de acordo com o CRUP.

Corte que, no contexto de “esforço financeiro que o País atravessa”, as instituições dizem aceitar, mas

que deixa as universidades com “graves dificuldades financeiras”, disse ao Diário Económico a reitora

interina da Universidade Técnica de Lisboa, Helena Pereira.

No caso dos politécnicos, fonte do CCISP avança que, com o corte de 8,5%, vão receber em 2012

cerca de 318,7 milhões de euros. Contas feitas, as verbas transferidas do orçamento de Estado para

todas as instituições de ensino superior ronda os mil milhões de euros, dos quais 25 milhões deveriam

ser cativados para o fundo da reserva de risco.

O Executivo decidiu atender ao pedido das instituições de ensino superior que afirmam “ter as contas

equilibradas e sem défice”, não sendo assim necessário criar “nenhuma reserva de risco” diz o reitor o

ISCTE, Luís Reto ao Diário Económico. Para além disso, Helena Pereira explica que as universidades

têm vindo “a cumprir com a sua missão ano após ano ao formar diplomados, a desenvolver

investigação e a interagir com a sociedade civil, sem ter recebido mais apoio financeiro”.

Assim, as instituições de ensino superior submeteram os seus orçamentos ao ministério das Finanças,

sem a cativação de 2,5% prevista na circular do OE/2012. É que de acordo com este documento, que

ainda vai ser votado no Parlamento, “os serviços e organismos da administração central devem

orçamentar uma provisão para a cobertura de riscos no valor de 2,5% do valor orçamentado para os

agrupamentos de despesa com pessoal e aquisição de bens e serviços”.

Num cenário em que as universidades fossem obrigadas a cativar os 2,5%, Luís Reto assegura que

“haveria instituições com orçamentos negativos”. A reitora interina da UTL reforça e diz que caso

fossem aplicadas as cativações, as universidades “ultrapassariam o limite do esforço financeiro e não

conseguiriam garantir o seu funcionamento normal”, sendo esta uma hipótese que “nenhum dos

reitores quer encarar”.

Contactados pelo Diário Económico, o CRUP e o CCISP não prestaram declarações até ao fecho desta

edição, assim como os ministérios da Educação e Ciência e das Finanças.

A não aplicação do fundo de reserva de risco é uma “bolha de oxigénio” para as instituições do

superior, diz a presidente do Instituto Politécnico do Porto (IPP), Rosário Gambôa. Nesta caso, a não

cativação de 2,5% liberta cerca de 1,5 milhões de euros que a instituição vai analisar para “onde vão

ser canalizados”. Isto porque depois do corte de 8,5% na verba transferida pelo Estado, “qualquer

euro nos faz falta”.

Para a Universidade Técnica de Lisboa a cativação representa uma fatia de cerca de dois milhões de

euros e para o ISCTE cerca de 800 mil euros. O reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro,

refere que a cativação para o fundo de risco representa uma fatia de 500 mil euros. “Sem este

dinheiro não conseguiríamos suportar a totalidade dos compromissos com os salários e de

funcionamento da universidade”, sublinha.
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REITORES

 

Helena Pereira

Reitora interina da UTL

Com as reservas de fundo de risco as universidades “ultrapassariam o limite do esforço financeiro e

não conseguiriam garantir o seu funcionamento normal”.

 

Luís Reto

Reitor do ISCTE

Se a cativação de 2,5% para a reserva de fundo de risco fosse aplicada “haveria instituições com

orçamentos negativos”.

 

 

«Desafios em Contracepção»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=51052&op=all

 

2ª Reunião Científica da SPDC realiza-se na Universidade do Algarve

 

 2011-09-22

 

 No primeiro dia realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações livres. No

segundo dia serão discutidos em conferências, palestras e debates, com a presença de vários peritos

nacionais e internacionais, temas como Saúde Sexual e Reprodutiva em Portugal, Educação Sexual,

Práticas contraceptivas em diferentes culturas, Contracepção em mulheres com comportamento

aditivo e Controvérsias em contracepção.

 

 A 2ª Reunião da SPDC tem o patrocínio científico da Federação das Sociedades Portuguesas de

Obstetrícia e Ginecologia (FSPOG), na qual a SPDC foi integrada este ano. No último ano a SPDC

desenvolveu a sua actividade científica no âmbito da actualização e formação de profissionais de

saúde em Saúde Sexual e Reprodutiva.

 

 O programa da reunião pode ser cinsultado.
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Jornadas de Engenharia e Tecnologia têm hoje início na Universidade do Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Festa durante dez dias para receber caloiros

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

Jornalistas: Tiago Griff

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Netfarma.pt - Netfarma

Farmácia.pt

URL: http://farmacia.netfarma.pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=6887&Item
id=1

 

22-Sep-2011

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contraceptivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada, resume Duarte Vilar, director executivo

da APF, em declarações à "Lusa" em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que as pílulas mais modernas não são comparticipadas.

 

 A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem comparticipação,

adiantou o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica

que decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contracepção".

 

 Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada, disse à "Lusa" o presidente desta
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Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contraceptiva não é

dramática.

 

 Há muitos outros métodos contraceptivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente, considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela "Lusa", a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados

que permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respectiva

comparação com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

 

Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: OJE.pt

URL: http://www.oje.pt/noticias/nacional/estado-so-comparticipa-10-de-todas-as-pilulas-
vendidas-em-portugal

 

22/09/11, 09:11

 

 OJE/Lusa

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contraceptivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.
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 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, director

executivo da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se

assinala na segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica

que decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contracepção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contraceptiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contraceptivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respectiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

Página 48



A49

 

Cortes põem salários e contratos em risco
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/cortes-poem-salarios-e-contratos-em-
risco_127252.html

 

As instituições não vão renovar contratos de docentes em tempo parcial.

Apesar da excepção do Governo no que diz respeito à cativação de verbas para o fundo de risco, as

instituições de ensino superior dizem continuar "no limite do esforço financeiro" depois de terem

sofrido um corte de 8,5% (95 milhões de euros) nas verbas transferidas pelo Estado.

Em causa estão os salários, a renovação de contratos com os professores e o cumprimento do

pagamento de serviços, como é o caso da electricidade. "Há muitos contratos de docentes que não

vão ser renovados, principalmente nos que estavam em tempo parcial, e há um conjunto de restrições

que vão ser feitas", avança ao Diário Económico a presidente do Instituto Politécnico do Porto, Rosário

Gambôa. Situação que os reitores da Universidade Técnica de Lisboa, da Universidade do Algarve, do

ISCTE também confirmam.

O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESup), António Vicente, já manifestou

preocupação com a eventual dispensa de professores contratados, que pode vir a atingir entre 20% a

30% do total de docentes do ensino superior.
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Estado comparticipa apenas 10% das pílulas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Diário IOL Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/pilula-comparticipacao-contracepcao-estado-
tvi24/1282383-4071.html

 

A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada, diz a Associação para o Planeamento da

Família

 

 Por: tvi24 / MM|  22- 9- 2011  8: 20

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10 por cento do valor das pílulas vendidas por ano em

Portugal, pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contracetivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada, resume Duarte Vilar, diretor executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que as pílulas mais modernas não são comparticipadas. A esmagadora maioria das pílulas que é

prescrita fora dos serviços públicos não tem comparticipação, adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica

que decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título Desafios em

Contracepção.

 

 

Página 50



A51

Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/estado-so-comparticipa-10-de-todas-as-pilulas-
vendidas-em-portugal_127264.html

 

O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contraceptivo nas farmácias.

Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

"A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, director executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se assinala na

segunda-feira.

Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

"A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contracepção".

"Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contraceptiva não é

dramática.

"Há muitos outros métodos contraceptivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respectiva comparação

com as vendas em farmácia.

Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que
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representem mais de 15% do total.
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Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/print.asp?id_news=532333

 

quinta-feira, 22 de Setembro de 2011 | 09:24

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contraceptivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada, resume Duarte Vilar, director executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que as pílulas mais modernas não são comparticipadas.

 

 A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem comparticipação,

adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica

que decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título Desafios em

Contracepção.

 

 Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada, diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contraceptiva não é
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dramática.

 

 Há muitos outros métodos contraceptivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente, considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respectiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

 Diário Digital / Lusa

 

 

Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/conteudo/151129-estado-so-comparticipa-10-todas-as-pilulas-
vendidas-em-portugal

 

O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal ,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contracetivo nas farmácias.

 

Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

"A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, diretor executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na

segunda-feira.
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Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

"A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve recentemente em discussão a propósito de

notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contraceção".

 

"Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é

dramática.

 

"Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respetiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracecção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.
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Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Açoriano Oriental Online

URL: http://www.acorianooriental.pt/noticias/view/219103

 

Nacional | 2011-09-22 07:26

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contracetivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, diretor executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contraceção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

Página 56



A57

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respetiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracecção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

Lusa/AO Online

 

 

Contraceção: Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Porto Canal.pt

URL: http://www.portocanal.pt/ler_noticia/1207/

 

22-09-2011 07:12 |

 

 Fonte: Agência Lusa

 

 Lisboa, 22 set (Lusa) -- O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por

ano em Portugal, pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este

método contracetivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, diretor executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na
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segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contraceção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respetiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracecção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

 ARP.

 

 Lusa/fim
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Faro 1540 discute reabilitação urbana

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Postal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Universidade do Algarve com propina mais baixa do país

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Postal do Algarve

Jornalistas: Ricardo Claro

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Universidade do Algarve avalia qualidade da água

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Postal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Conferência Desafios em Contracepção
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Good Living Press Online

URL: http://www.goodliving-press.com/bem-estar/index.php?idArtigo=2239

 

Página 59



A60

A Sociedade Portuguesa da Contracepção (SPDC) promove a sua segunda Reunião Científica anual nos

dias 23 e 24 de Setembro, na Universidade do Algarve, em Faro.

 

 No primeiro dia do encontro realizam-se workshops formativos e apresentação de comunicações

livres. Temas como Saúde Sexual e Reprodutiva em Portugal, Educação Sexual, Práticas

contraceptivas em diferentes culturas, Contracepção em mulheres com comportamento aditivo e

Controvérsias em contracepção, são discutidos no segundo dia, em conferências, palestras e debates,

com a presença de vários peritos nacionais e internacionais.

A 2ª Reunião da SPDC tem o patrocínio científico da Federação das Sociedades Portuguesas de

Obstetrícia e Ginecologia (FSPOG), na qual a SPDC foi integrada este ano.

 Programa:

 http://links.ideiasconcertadas.pt/Programa_SPC

 

 

: Município da Póvoa do Varzim promove aventuras para todos os gostos e idades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Náutica Press.com

URL: http://www.nauticapress.com/modules/news/article.php?storyid=2193

 

(2011/9/22 11:53:01)

 

 De 24 a 27 de Setembro, a Câmara Municipal da Póvoa de Varzim irá celebrar o Dia Mundial do

Turismo, com aventuras na terra, no mar, no ar e do paladar.

 

 Nos dias 24 e 25, o Serviço de Turismo, em conjunto com vários agentes turísticos, irá proporcionar

experiências únicas numa mostra que pretende dar a conhecer a diversidade de animação turística

existente no concelho. A Praça Marquês de Pombal irá transformar-se num autêntico parque de

diversões com ofertas de diversão para todas as idades e a preços promocionais, desde Insufláveis,

Arbofun, Water Ball, Baptismo de Segway, Carros e Motas de Bateria, Touro Mecânico e ainda ponto

de partida para Passeio de Charrete e de Mini-bus Rota d'a Póvoa. Para além destas, haverá ainda

actividades no ar, como o Baptismo de Paramotor, no Parque da Cidade, o Baptismo de Ultraleve, na

Pista de Laundos, e o Percurso de Arborismo, no Rates Park, e na água, o Baptismo de Mergulho, nas

Piscinas Municipais, e o Passeio de Veleiro, na Marina da Póvoa. Em terra, haverá Baptismo de

Equitação, na Norequestre. Para as actividades que não decorram na Praça Marquês de Pombal será

necessária inscrição prévia, podendo a mesma fazer-se a partir do dia 23 de Setembro, nas

instalações do Serviço de Turismo. O número de inscrições por actividade é limitado e haverá

autocarro para os transfers entre a Praça Marquês de Pombal e os locais das actividades fora da

cidade.
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 Mas as aventuras irão também estender-se ao paladar e os apreciadores da nossa gastronomia

poderão deliciar-se com a Francesinha e Rabanada à Poveira que estarão a ser confeccionadas e

servidas na Praça Marques de Pombal, no dia 24, das 16h00 às 24h00, e no dia 25, das 10h00 às

19h00. Este espaço contará ainda com animação artística e artesanato poveiro.

 

 No dia 26 de Setembro, segunda-feira, o Posto de Turismo irá acolher, a partir das 21h00, uma

Tertúlia em volta de temáticas do sector turístico intitulada "O Turismo Convida". Irão participar

Armando Marques, Responsável pelo Serviço de Turismo entre 1966 e 1987, que falará sobre "A

evolução do Turismo na Póvoa de Varzim, testemunho de uma memória", Marco Rebelo, Gestor da

NML e responsável pelo Projecto, que irá apresentar o Plano Estratégico para o Turismo na Póvoa de

Varzim, Joel Cleto, Arqueólogo e autor da série televisiva "Caminho das Estrelas", com intervenção

sobre "Os Caminhos de Santiago no concelho da Póvoa de Varzim" e Timothy Oswald, Leitor do

Departamento de Línguas e Culturas da Universidade do Algarve, que irá perspectivar "O olhar do

turista estrangeiro e representações de Turismo em Portugal".

 

 No dia 27, terça-feira, o Posto de Turismo fará uma Recepção Especial aos turistas. Para marcar a

simpatia e tradição do concelho no "bem receber", serão distribuídos aos turistas durante o pequeno-

almoço do dia 27 lembranças com um convite anexado onde se propõe uma visita ao Posto de

Turismo. Aqui haverá lugar a uma recepção especial, com entrega de pequenas lembranças ligadas ao

artesanato poveiro e com uma prova de exemplares da doçaria local, acompanhada de vinho do Porto.

Esta iniciativa conta com a colaboração dos estabelecimentos hoteleiros.

 

 

Estado só comparticipa 10% das pílulas vendidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Primeira Página.pt

URL: http://www.primeirapagina.pt/noticia.php?id_noticia=4301&categoria=21&seccao=10

 

O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contracetivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, diretor executivo
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da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contraceção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respetiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracecção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.
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Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Rádio Ocidente.pt

URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=23265&idSeccao=1440&Actio
n=noticia

 

Contraceção

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contracetivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, diretor executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contraceção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

Página 63



A64

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respetiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracecção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

 22 Set 2011, 12:47h

 

 

Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: RCM Pharma.com

URL: http://www.rcmpharma.com/actualidade/politica-de-saude/22-09-11/estado-so-
comparticipa-10-de-todas-pilulas-vendidas-em-portug

 

22/09/2011 - 08:38

 

 O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contraceptivo nas farmácias, avança a agência Lusa.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, director

executivo da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se

assinala na segunda-feira.
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 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica

que decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contracepção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contraceptiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contraceptivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respectiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.
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Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/index.php?t=Estado-so-comparticipa-10-de-todas-as-pilulas-
vendidas-em-Portugal.rtp&article=481314&layout=10&visual=3&tm=2

 

Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 "A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada", resume Duarte Vilar, diretor executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contraceção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que "as pílulas mais modernas não são comparticipadas".

 

 "A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem

comparticipação", adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contracetiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este

medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contraceção admite que a questão seja debatida na reunião científica que

decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título "Desafios em

Contraceção".

 

 "Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada", diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contracetiva não é

dramática.

 

 "Há muitos outros métodos contracetivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente", considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,
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temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respetiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracecção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

 ARP.

 

 

Estado só comparticipa 10% de todas as pílulas vendidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Sociedade/Interior.aspx?content_id=29064

 

O Estado comparticipa apenas cerca de 10% do valor das pílulas vendidas por ano em Portugal,

pagando 5,6 milhões de euros quando ao todo se gastam 55 milhões a comprar este método

contraceptivo nas farmácias.

 

 Números fornecidos pela Associação para o Planeamento da Família (APF) indicam que são vendidas

nas farmácias portuguesas 55 milhões de euros de pílulas. Destas, só nove milhões correspondem a

pílulas comparticipadas e o Estado contribui com 5,6 milhões de euros.

 

 A grande maioria das pílulas vendidas não é comparticipada, resume Duarte Vilar, director executivo

da APF, em declarações à Lusa em vésperas do Dia Mundial da Contracepção, que se assinala na

segunda-feira.

 

 Também Luís Graça, ginecologista-obstetra e presidente da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia,

refere que as pílulas mais modernas não são comparticipadas.

 

 A esmagadora maioria das pílulas que é prescrita fora dos serviços públicos não tem comparticipação,

adianta à Lusa o especialista.

 

 A questão da comparticipação da pílula contraceptiva esteve recentemente em discussão a propósito

de notícias que davam conta de que o Ministério estaria a ponderar retirar a comparticipação a este
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medicamento, mantendo a sua distribuição gratuita nos centros de saúde.

 

 A Sociedade Portuguesa de Contracepção admite que a questão seja debatida na reunião científica

que decorre entre sexta-feira e sábado na Universidade do Algarve, com o título 'Desafios em

Contracepção'.

 

 Não é uma questão central, mas é natural que seja abordada, diz à Lusa o presidente desta

Sociedade, David Rebelo, para quem a eventual descomparticipação da pílula contraceptiva não é

dramática.

 

 Há muitos outros métodos contraceptivos que não são comparticipados e continuam a ser muito

usados. E a distribuição gratuita nos centros de saúde pode ser suficiente, considera.

 

 David Rebelo frisa ainda que duas visitas por ano ao médico do centro de saúde são suficientes para

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

 Já a Associação para o Planeamento Familiar condena um eventual fim da comparticipação da pílula,

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

 Questionada pela Lusa, a assessoria de imprensa do Ministério admitiu não dispor ainda de dados que

permitam perceber quantas pílulas são distribuídas pelos centros de saúde e respectiva comparação

com as vendas em farmácia.

 

 Na reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção serão abordados temas como a interrupção

voluntária da gravidez, a educação sexual ou as gravidezes não planeadas, que se calcula que

representem mais de 15% do total.

 

 Lusa/SOL

 

 

DEZ DIAS DE FESTA PARA OS CALOIROS ALGARVIOS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Canal Up.pt

URL: http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=9537

 

A partir de 26 de Setembro, os recém-chegados à Universidade do Algarve terão direito a 10 dias de

festa. A Recepção ao Caloiro conta com actuações de tunas, concertos, um peddy-paper e um desfile

de caloiros. Iran Costa e Rouxinol Faduncho são os destaques do cartaz.
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 A inaugurar a época das recepções aos novos alunos do Ensino Superior, está a Recepção ao Caloiro

no Algarve. Entre 26 de Setembro e 7 de Outubro, a cidade de Faro será invadida por actividades que

começam de manhã e terminam no dia seguinte. Quem tem pedalada?

 

 No primeiro dia, segunda-feira, o mote é "quando eles são elas e elas são eles". Ruben Filipe sobe ao

palco instalado nas Piscinas Municipais, seguido pelo DJ Mr.Kool. A segunda noite é de Carnaval,

apesar de Fevereiro ainda estar longe, e de peddy-paper.

 

 Nos restantes dias, haverá a tradicional escolha da Miss e Mister Caloiro, a Sapatada e Missa do

Caloiro, uma noite dedicada às tunas, onde actuará a Real Tuna Infantina e um desfile do caloiro.

 

 No dia 5 de Outubro, Iran Costa, cabeça-de-cartaz, sobe ao palco, depois do Concurso Universitário

de Pegas. No dia seguinte, é altura da alcoolização dos perús, da procissão das velas e da actuação do

Tribunal de Praxe. A animação do final da noite é da responsabilidade da dupla Crazy White Boy.

 

 O último dia, 7 de Outubro, será ocupado pela Monumental Serenata de abertura do ano lectivo, a

decorrer na Sé de Faro, a partir das 23h59.

 

 

Dia Mundial do Turismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 22/09/2011

Meio: Comércio da Póvoa de Varzim

 

EFEMÉRIDES Dia Mundial do Turismo A partir de sábado e até terça-feira, a Câmara da Póvoa vai

celebrar o Dia Mundial do Turismo com várias iniciativas em terra, no mar e no ar.

Assim, a Praça Marquês de Pombal vai transformar-se, durante quatro dias, num parque de diversões

para todas as idades, sendo ainda ponto de partida para passeios de charrete e do mini-bus “Rota da

Póvoa”.

Haverá actividades no ar com o baptismo de paramotor no Parque da Cidade e o baptismo de

ultraleve, na Pista de Laundos, percursos de arborismo no Rates Park, e baptismo de mergulho nas

piscinas municipais e passeios de veleiro na marina da Póvoa. Em terra será ainda possível fazer um

baptismo de equitação na “Norequestre”. Todas estas actividades carecem de inscrição prévia, que

pode ser feita, a partir de amanhã, no Posto de Turismo.

Na Praça Marquês de Pombal, no sábado das 16h00 às 24h00 e, no domingo, das 10h00 às 19h00,

haverá ainda francesinha e rabanada à poveira para provar. O espaço contará ainda com animação

artística e mostra de artesanato poveiro.

Na segunda-feira, o Posto de Turismo irá acolher, a partir das 21h00, uma tertúlia em volta de
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temáticas do sector turístico, intitulada “O Turismo Convida”. Participam no debate Armando Marques,

responsável pelo Serviço de Turismo entre 1966 e 1987, que falará sobre “A evolução do Turismo na

Póvoa de Varzim, testemunho de uma memória”; Marco Rebelo, Gestor da NML e responsável pelo

Projecto, que irá apresentar o Plano Estratégico para o Turismo na Póvoa de Varzim; Joel Cleto,

arqueólogo e autor da série televisiva “Caminho das Estrelas”, com uma intervenção sobre “Os

Caminhos de Santiago no concelho da Póvoa de Varzim” e Timothy Oswald, leitor do Departamento de

Línguas e Culturas da Universidade do Algarve, que irá falar sobre “O olhar do turista estrangeiro e

representações de Turismo em Portugal”.

Finalmente, na terça-feira, o Dia Mundial do Turismo, durante o pequeno-almoço, nas várias unidades

hoteleiras do concelho, serão distribuídas lembranças com um convite onde é proposta a visita ao

Posto de Turismo. Naquele espaço haverá uma recepção com uma prova da doçaria local.

 

 

UAlg acolhe 321 estudantes estrangeiros de 53 nacionalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104645&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 21-Sep-2011

 

 Enquanto que o programa europeu Erasmus apresenta o maior número de estudantes em mobilidade

(160), o programa Erasmus Mundus apresenta maior diversidade de nacionalidades (38).

 

 De realçar o aumento significativo (75%) do número de estudantes no âmbito de protocolos,

especialmente com o Brasil.

 

 A nacionalidade mais representada é, como já vem sendo hábito, a espanhola, e depois a brasileira.

Seguem-se nacionalidades de outros países como a Polónia, a Roménia, a República Checa, a Moldávia

e a Ucrânia.

 

 Durante esta semana, a todos os estudantes internacionais estarão envolvidos na "Orientation week"

onde serão dadas informações sobre a Universidade, as suas instalações e funcionamento, bem como

aspectos relevantes sobre Portugal, incluindo a sua história, língua, cultura e tradições.

 

 A semana terminará com um passeio pela cidade velha de Faro, com o apoio da Câmara Municipal.
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 Segundo a Pró-reitora para as Relações Internacionais e Mobilidade, Professora Teresa Borges,

"apesar de a língua portuguesa poder ser considerada uma barreira, não podemos dizer que seja

intransponível". Saliente-se que a oferta de cursos internacionais, com ensino em inglês, tem vindo a

aumentar, como acontece com os programas de mestrado Erasmus Mundus. "No entanto, a

Universidade do Algarve está a leccionar, desde Agosto, cursos intensivos de língua portuguesa para

estrangeiros, continuando depois com oferta de cursos semestrais", explica a mesma fonte.

 

 Teresa Borges acrescenta ainda que, "depois de um semestre ou mesmo de um ano, não se espera

que os estudantes saibam falar Português, mas sim que saibam o básico e fiquem, pelo menos, a

reconhecer a nossa língua".

 

 

CASTELO BRANCO: Docentes do IPCB apresentam livro "Educação e Media: da teoria
ao terreno"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2011

Meio: Aquém & Alémtejo Online

URL: http://aquemealemtejo.blogspot.com/2011/09/castelo-branco-docentes-do-ipcb.html

 

Dois docentes do IPCB/Escola Superior de Educação (ESECB), Vitor Tomé e Maria Helena Menezes,

apresentam no próximo dia 21 de Setembro, quarta-feira, a partir das 17h30, na Biblioteca Municipal

de Castelo Branco, o livro "Educação e Media: da teoria ao terreno".

 

 O livro é editado no âmbito do projecto "Educação para os Media na Região de Castelo Branco",

financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pelo jornal Reconquista. O projecto foi

desenvolvido, entre 2007 e 2011, no Distrito de Castelo Branco, tendo envolvido 24 escolas e

agrupamentos de escolas, cerca de 150 professores e mais de 500 alunos. Contou com uma equipa de

investigação de cinco instituições de Ensino Superior portuguesas e três estrangeiras (Espanha, França

e Itália), além de um vasto número de colaboradores, entre eles profissionais de Comunicação Social,

docentes do Ensino Superior, especialistas em media e multimédia.

 

 Com 160 páginas, o livro organizado Vitor Tomé e Maria Helena Menezes inclui colaborações de

Evelyne Bevort (directora do Centre de Liaison de l'Enseignement et les Médias d' Information - Paris),

Pier Cesare Rivoltella (Universidade Católica de Milão), Sara Pereira (Universidade do Minho), João

Ruivo (Instituto Piaget), Helena Mesquita (Instituto Politécnico de Castelo Branco), Jacques Gonnet

(catedrático francês da Universidade de Paris e um dos maiores especialistas mundiais em termos de

Educação para os Media), Vitor Reia-Baptista (Universidade do Algarve), Jose Ignacio Aguaded-Gómez

(Universidade de Huelva - Espanha), Yamile Sandoval Romero (Universidade de Santiago de Cali,
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Colômbia), Fifi Schwarz (directora do Dutch News in Education Programme - Amsterdão - e

investigadora da Windesheim School of Media - Zwolle - Holanda), Vitor Tomé (Instituto Politécnico de

Castelo Branco e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa), Helena Menezes (Instituto

Politécnico de Castelo Branco e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa), Guilhermina

Miranda (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa), Sónia Silva (Instituto de Educação da

Universidade de Lisboa) e Lídia Barata (Jornalista do Jornal Reconquista).

 

 Na obra são abordadas as mais recentes tendências nacionais e internacionais acerca de Educação e

Media, além de serem apresentados os resultados finais do projecto. De realçar que os avaliadores

internacionais propõem a replicação do projecto a nível nacional e internacional.

 

 Publicada por MMendes

 

 

Tertulia sobre "Ria Formosa: Evolução e Ambientes", pelo Prof. Oscar Ferreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2011

Meio: ALFA Online

URL: http://www.alfa.pt/noticias.php?i=336

 

21-09-2011

 

 No próximo dia 23/09/2011, sexta feira, pelas 21:30, na sede da ALFA, no Centro Histórico de Faro, o

Prof. Óscar Ferreira, professor da Universidade do Algarve e especialista em processos e dinâmica

costeiros, vai fazer uma tertúlia sobre o tema "Ria Formosa: Evolução e Ambientes", integrada na

exposição sobre a Ria Formosa, que está petente pela ALFA até ao fim deste mês.

 

 Esta tertúlia vai ter a duração de 1 hora, havendo a seguir um período para esclarecimentos e

perguntas. Será uma apresentação simples sobre a génese e alguns aspectos da evolução recente da

Ria Formosa, focando também os diferentes tipos de ambiente que podemos encontrar neste

ambiente.

 

 É professor auxiliar e docente  de Processos Costeiros, Geologia Ambiental, Dinâmica Costeira, Gestão

do Litoral.Tem interesse nas seguintes áreas: processos costeiros e gestão costeira.
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Faro: Universidade com 321 estudantes estrangeiros de 53 nacionalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120155

 

A Universidade do Algarve (UAlg) vai receber, neste primeiro semestre do novo ano letivo, 321

estudantes estrangeiros, de 53 nacionalidades, sendo esperada mais meia centena no segundo

semestre, divulgou hoje a instituição.

 

 Segundo a UAlg, o programa europeu Erasmus apresenta o maior número de estudantes em

mobilidade (160), enquanto o Erasmus Mundus apresenta maior diversidade de nacionalidades (38).

 

 A nacionalidade mais representada é a espanhola, seguida da brasileira, polaca, romena, checa,

moldava e ucraniana.

 

 Redacção/RS

 

 17:03 quarta-feira, 21 setembro 2011

 

 

Lagoa: Susana Ferreira candidata-se à presidência do PS local

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/09/2011

Meio: Região Sul

 

Lagoa: Susana Ferreira candidata-se à  presidência do PS local A docente Susana Ferreira  anunciou,

em comunicado, a  sua candidatura à presidência  da comissão concelhia do PS em  Lagoa, afirmando

ter o apoio  “de  metade dos militantes socialistas” no concelho.

Susana Ferreira, docente e  investigadora na Universidade  do Algarve e atualmente vereadora na

câmara de Lagoa, diz  apresentar “um percurso claro  e inequívoco de militância no  PS, que atestam

a sua identidade socialista e coerência ideológica”.

«Lagoa 2013 – muitas vozes, um objetivo» é a moção  que apresentará aos militantes,  assente “na

defesa inequívoca  da pessoa e do socialismo democrático como resposta às  exigências do nosso

tempo e  na adoção de uma atitude proativa que ultrapasse a inércia  e as soluções casuísticas que

consomem os escassos recursos  disponíveis”, sublinha.

A candidata refere não estar preocupada relativamente  à data que venha a ser marcada para as
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eleições internas e  considera que, até ao ato eleitoral, “é tempo de caminhar e  construir, para que a

próxima  comissão política venha a ser  uma plataforma dinâmica de  convergência de opiniões e

ideias”.

A existência de outras candidaturas à liderança do PS Lagoa é vista por Susana Ferreira  como sinal

“muito positivo”.  “A divergência responsável e o  debate de ideias contribuirão  para o ressurgimento

de um PS  mais forte e unido em Lagoa”,  acrescenta.

A candidata à liderança do  PS/Lagoa foi membro e líder  da bancada socialista na assembleia

municipal local, fez  parte da direção do PS/Lagoa,  e foi membro do secretariado e  comissão política

da Federação  do Algarve do PS.

 

 

Seminário «Comunicar em Tempos de Crise» em outubro na UAlg

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/09/2011

Meio: Região Sul

 

Seminário «Comunicar em  Tempos de Crise»  em outubro na UAlg A Escola Superior de Gestão,

Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve (UAlg) vai acolher, dia 7 de outubro, a partir das  9:30

horas, o seminário «Comunicar em Tempos de Crise».

Esta é uma iniciativa promovida pelo Capítulo Português do  Fórum Ibero-Americano Sobre Estratégias

de Comunicação, uma  estrutura associativa dedicada ao debate técnico-científico em  torno das

estratégias de comunicação, quer no plano académico e  científico quer no meio empresarial.

O evento pretende debater o papel da comunicação no atual  panorama de crise financeira, “quando

os imperativos se centram  na redução de custos, racionalização de recursos e otimização das

estratégias de comunicação adotadas”.

Aberto a todos os interessados, o seminário prevê uma ampla  adesão de pessoas do meio académico

e empresarial, integrando  uma componente prática, no período da tarde, sob a forma de  workshops

temáticos que fornecerão algumas orientações relativamente à forma como planear e desenvolver

estrategicamente  ações de comunicação eficazes.

O programa do seminário conta com quatro grandes temas:  «Para uma Economia da Comunicação: O

Papel das Tecnologia da  Informação e da Comunicação», proferido por Francesco Berrettini, diretor da

Inesting; «Comunicação e Publicidade: Despesa  ou investimento?», por Ronaldo Schütz, membro da

direção do  mestrado em Marketing da Universidade do Algarve; «Now Media:  Comunicação

Integrada», com Carla Machado, da direção do Gabinete Académico de Investigação e Marketing; e

ainda «As Redes  Sociais e o Financiamento Cooperativo», tema trazido a discussão  por Gabriela

Marques, co-Fundadora da plataforma Massivemov.

Relativamente aos dois workshops agendados para o período  da tarde, a partir das 14:30, estará em

debate o «Marketing nas  Redes Sociais», tema conduzido por Bernardo Brandão, da Breef.

me, uma empresa de soluções criativas online, encerrando-se o  evento com a presença de Cláudia
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Fonseca, da agência de comunicação e publicidade Nata Design, que trará o tema «Soluções Low  Cost

para uma comunicação eficaz?».

Para inscrições e mais informações, os interessados poderão  utilizar o endereço eletrónico

fisec.capituloportugues@gmail.com  ou aceder a www.fisecportugal.blogspot.com.
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Jornadas Europeias do Património
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://noticias.universia.pt/tempo-livre/noticia/2011/09/21/869057/jornadas-europeias-
do-patrimonio.html

 

21/09/2011

 

 A Direção Regional de Cultura do Algarve  associa-se nos dias 23, 24 e 25 de setembro às

celebrações das Jornadas Europeias do Património (JEP), evento coordenado, a nível nacional, pelo

IGESPAR.

 

 Foto: IGESPAR

 

 As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa do Conselho da Europa e da União Europeia e

contam com a participação de 50 países, tendo como missão sensibilizar a população para a

importância de proteger, preservar e valorizar o património

 

 Programa aberto ao público em geral e com todas as atividades gratuitas e com entrada nos

monumentos gratuita durante os 3 dias comemorativos das Jornadas

 

 A Direção Regional de Cultura do Algarve escolheu como lema "A paisagem é a expressão do espaço

que é vivido pelo Homem" (Gonçalo Ribeiro Telles), as iniciativas propostas são "pretextos" de

encontro, de descoberta, de reflexão com a nossa paisagem cultural, património e identidade.

 

 Assim, a Direção Regional de Cultura do Algarve, em colaboração com diversas instituições da região,

preparou um programa para o fim-de-semana de 23, 24 e 25 de Setembro, aberto ao público em

geral e com todas as atividades gratuitas e com entrada nos monumentos gratuita durante os 3 dias

comemorativos das Jornadas

 

 A programação

 

 Estoi | Villa Romana de Milreu

 

 Dia 23 | 18h00 - Lançamento do livro "Cultura em Conferência", edição dos textos de reflexão das

mesas temáticas para o Plano Estratégico de Cultura para o Algarve.
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 Local: Pousada Palácio de Estoi

 

 Dia 24 | 16h30 - Recital de guitarra com Paulo Galvão, com o apoio da Academia de Música de Lagos.

 

 Local: Templo de Milreu

 

 Dia 25 | 9h00 - 15h00 - "De Milreu a S. Brás de Alportel na pegada dos Romanos", um passeio de

descoberta pelas vias e estruturas urbanas romanas. Uma parceria com a Associação Al'portel e o

Museu Municipal de Faro. Número máximo de participantes 40, com inscrições até 22 de Setembro

para: geral@cultalg.pt

 

 Monumentos Megalíticos de Alcalar

 

 Dia 24 | 15h30 - 17h30 - "Do Centro Interpretativo ao povoado calcolítico e à necrópole de Monte

Canelas" - um percurso acompanhado pela arqueóloga Elena Morán. Uma parceria com o Museu

Municipal de Portimão e a Câmara Municipal de Lagos.

 

 Ermida de N.ª Senhora de Guadalupe

 

 Dia 24 | 15h30 - 16h30 - Arruada e Concerto pela Banda Filarmónica Silvense, no âmbito do projecto

Filarmónicas dos Monumentos, uma co-produção da Direcção Regional de Cultura do Algarve e da

Associação Regional das Filarmónicas do Algarve

 

 Local: Concerto na Capela

 

 Dia 25 | 17h00 - Exibição de "Memórias . de Guadalupe", documentário sobre as duas festas que se

realizam na Ermida: festa em honra de N.ª Sr.ª das Candeias, no dia 2 de Fevereiro e a festas da

Espiga, na quinta-feira das Ascensão, comentado pelo Dr. Artur de Jesus. Uma iniciativa que pretende

reforçar os laços de afectividade entre a população local e aquele monumento religioso.

 

 Fortaleza de Sagres

 

 Dia 23 | 24 | 25 | 10h30, 12h00, 14h00, 15h30, 17h00 - Convite a explorar os recantos do

Promontório através de visitas acompanhadas.

 

 Dia 24 | 18h00 - Conferência "O Património conventual e a paisagem urbana no Algarve", proferida

pela Prof.ª Doutora Catarina Marado.

 

 Local: Auditório
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 Dia 25 | 18h00 - Concerto "Jovens Solistas da Academia", com o apoio da Academia de Música de

Lagos.

 

 Local: Capela de N.ª Sr.ª da Graça

 

 Informações: 282 620 140 | fortaleza.sagres@cultalg.pt | geral@cultalg.pt

 

 Informação complementar:

 

 As Jornadas Europeias do Património são uma iniciativa do Conselho da Europa e da União Europeia e

contam com a participação de 50 países, tendo como missão sensibilizar a população para a

importância de proteger, preservar e valorizar o património.

 

 Segundo o IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico, coordenador

nacional do evento, o tema deste ano - "Património e Paisagem Urbana" pretende sensibilizar os

cidadãos para a necessidade de proteger e valorizar as características da paisagem, nas cidades, vilas

e aglomerados urbanos, entendida no seu sentido mais amplo."

 

 Entidades parceiras:

 

 Academia de Música de Lagos

 

 www.academiamusicalagos.com

 

 direccao@academiamusicalagos.com

 

 Al'portel - Associação de Defesa do Ambiente e do Património Cultural de São Brás de Alportel

 

 www.al-portel.org

 

 assoc.alportel@gmail.com

 

 ARFA - Associação Regional de Filarmónicas do Algarve

 

 www.arfa.pt

 

 filarmonicasalgarve@gmail.com

 

 Pousada Palácio de Estoi
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 www.pousadas.pt

 

 recepcao.palacioestoi@pousadas.pt

 

 Fonte:Universidade do Algarve

 

 

Jornadas de Engenharia e Tecnologia - Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2011

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2011/09/14/jornadas-de-engenharia-e-tecnologia-
universidade-do-algarve

 

Áreas:General

 

 Data:los días 22-09-2011 y 23-09-2011

 

 Local: Campus da Penha - Universidade do Algarve ( Portugal )

 

 Descrição

 

 

Unidade de produção de caviar pode avançar nas margens do Arade, em Lagoa -

promotor

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Diário dos Açores

 

Os promotores do projeto que visa produzir caviar no Algarve querem avançar até ao final do ano com

uma unidade de cultivo de esturjão em aquacultura nas margens do Rio Arade, em Lagoa.

 

"Temos instalações para remodelar e investidores para essa localização", adiantou à agência Lusa

Pedro Paulo, o biólogo que integra a equipa.

 

O biólogo sublinhou que a equipa está a tentar com a Universidade do Algarve (UAlg) criar uma

unidade piloto para dar apoio à estrutura produtiva.
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O esturjão atlântico já habitou nos estuários dos rios Guadiana e do Arade, onde deverá ficar instalada

a nova unidade, mas a espécie extinguiu-se em Portugal na década de 1980.

 

Os promotores do projeto, o biólogo da UAlg, um perito em aquacultura e um empresário “gourmet”,

estimam que em 2015 um leque de restaurantes e lojas “gourmet” portugueses possa estar a vender

caviar produzido no Algarve.

 

A ideia é instalar até ao fim do ano uma unidade de produção de esturjão (peixe cujas ovas dão

origem ao caviar), para comercializar quatro espécies, embora a mais valiosa, a "beluga", tenha um

ciclo de produção que demora sete anos.

 

Um quilo de caviar daquela espécie, a que demora mais tempo a produzir ovas, pode custar entre

1.000 e 5.000 euros, sendo a expetativa do grupo que em 2016 a unidade possa estar a produzir

entre 600 a 700 quilos de caviar por ano.

 

Apesar de existirem outros locais potenciais no Algarve "já identificados e negociados" Pedro Paulo

refere que o mais provável é Lagoa, estando a decorrer negociações com as autoridades para que o

projeto possa avançar aí.

 

Por ser um dos peixes comercialmente mais valiosos do mundo o esturjão está em risco de

desaparecer e neste momento praticamente só é possível criá-lo em regime de aquacultura, explicou o

biólogo à Lusa.

 

O mentor da ideia foi Valery Afilov, que durante 12 anos trabalhou no cultivo de esturjão em

aquacultura na Ucrânia e que desde que veio para Portugal, há uma década, sempre quis importar a

ideia.

 

O projeto foi distinguido no concurso “Ideias em Caixa”, uma parceria entre o Centro Regional para a

Inovação do Algarve (CRIA) e a Caixa Geral de Depósitos.

 

 

42 243 alunos entraram na universidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Educare.pt

URL: http://www.educare.pt/educare/Atualidade.Noticia.aspx?contentid=90393CF58346521CE
0400A0AB8001D4F&opsel=1&channelid=0
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Sara R. Oliveira | 2011-09-19

 

 Dos 46 899 estudantes que se candidataram ao Ensino Superior, 91% conseguiram colocação na

primeira fase, mas o número de entradas assistiu à primeira redução desde 2006. Ciências Sociais,

Direito e Comércio absorvem grande parte dos alunos, Medicina continua a ter a nota mais alta e

Agricultura está no fim da lista de preferências.

 

 Dos 46 899 alunos que apresentaram a sua candidatura ao Ensino Superior para este ano letivo, 42

243 conseguiram um lugar na universidade na primeira fase de candidaturas. Apesar da percentagem

de entrada ser de 91%, menos 3349 candidatos entraram na faculdade quando comparado com o ano

passado. Desde 2006 que esse número não diminuía: em 2006 entraram 34 860 alunos no Ensino

Superior, em 2007 o número subiu para 41 938 e continuou a aumentar com 44 336 em 2008, 45 277

em 2009 e 45 592 em 2010. Nesta primeira fase, 26 321 alunos entraram no ensino universitário e 15

922 no politécnico. As candidaturas à segunda fase decorrem até ao final de setembro. Ainda há 11

938 vagas por preencher e os resultados são conhecidos a 6 de outubro.

 

 Ana Elisa Teles entrou no curso com a média mais elevada do país. Está em Medicina na Faculdade do

Porto, onde entrou com 18,7 valores. Com uma nota tão alta, alimentou a esperança de entrar no

curso que queria. Não só conseguiu como entrou na primeira opção, no Porto, onde mora. "Está a ser

muito bom... é saber que o nosso sonho é concretizado. Não há palavras para descrever", conta.

 

 A aluna de 18 anos não quer perder tempo e a matrícula foi tratada no primeiro dia. "A minha nova

vida começa para a semana". Ana Elisa não esconde a satisfação. Não podia ter corrido melhor e o

empenho de anos de escola refletiu-se no acesso ao Ensino Superior. E as expectativas são altas.

Sabe que vai entrar numa nova e importante etapa. Sabe que o curso de Medicina é bastante

rigoroso. Sabe e está preparada para isso. "Estou à espera de algo muito bom", confessa.

 

 Daniela Azenha tem também 18 anos e é de Coimbra. Com média de 15,5 valores, apesar de os

exames nacionais lhe terem baixado a nota, tentou entrar no curso de Matemática Aplicada à

Economia e Gestão do Instituto Superior de Economia e Gestão, em Lisboa. No ano passado, o último

aluno a entrar tinha precisamente 15,5 valores. Mesmo com a média do curso a subir 0,5 valores por

ano, Daniela decidiu não desistir da primeira escolha.

 

 Não entrou na primeira opção, entrou na seguinte, no curso de Economia do mesmo instituto. A ideia

é fazer o primeiro ano e tentar a transferência para a licenciatura desejada no próximo ano, já com as

disciplinas comuns feitas. "Há algumas disciplinas em comum e se conseguir a transferência já não

terei de fazer tudo no 1.º ano de Matemática", explica. Neste momento, a aluna recém-chegada ao

Ensino Superior prepara a documentação necessária, tira fotocópias e coloca tudo direitinho para esta

terça-feira fazer a primeira matrícula na faculdade. "É uma cidade nova, coisas novas, pessoas

diferentes. É giro", diz.
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 Sara Gonçalves, de 18 anos, também de Coimbra, recebeu o email no sábado à tarde. As primeiras

cinco opções tinham recaído no curso de Medicina, que este ano subiu a média, acabou por entrar na

sexta opção em Ciências Farmacêuticas na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra com

média de 17,5. Não entrou em Medicina, mas está na área de que gosta e num curso que já lhe

despertava alguma atenção. "Não é, de todo, uma desilusão. Quero ver como é o primeiro ano. Se

não gostar, para o ano tento a transferência ou volto a fazer os exames", afirma.

 

 Agora é tempo para tratar da inscrição e de reunir a papelada necessária. Sara confessa que está um

pouco ansiosa. O salto do Secundário para a faculdade não passa despercebido. Há diferenças para

digerir. "Estou um bocado ansiosa para ver como é. Dizem que é preciso estudar muito mais do que

no Secundário. Não sei... vamos lá ver como é", refere.

 

 Vasco Veludo, de 18 anos, do Porto, entrou na terceira opção: Economia na Universidade do Minho

em Braga. Não foi totalmente apanhado de surpresa e vai concorrer à segunda fase, onde a média é

melhor do que o 15,26 da primeira fase, para então tentar entrar no curso de Economia na

Universidade do Porto - a primeira opção. Espera conseguir. As expectativas são boas e Vasco ficou,

de certa forma, "aliviado" por já ter um lugar assegurado no Ensino Superior.

 

 Ana Priscila Gonçalves entrou na primeira opção, ou seja, no curso de Enfermagem da Escola

Superior de Enfermagem de Coimbra, com 13,86 valores. A notícia, que chegou no sábado à tarde, foi

recebida com muito entusiasmo - na segunda e terceira opções estava Enfermagem em Aveiro e

Leiria. A aluna de, 17 anos, está ansiosa por começar mais um ano letivo, embora com algumas

mudanças. "Acho que vai ser uma experiência interessante", confessa. Com tudo preparado, a

inscrição vai ser feita no primeiro dia das matrículas.

 

 Dos alunos que entram na primeira fase, 58% conseguem matrícula na primeira opção selecionada,

19% na segunda opção e 10% na terceira. A percentagem dos candidatos colocados na primeira fase

aumentou em relação ao ano passado, em que a taxa foi de 88%. Mas em números absolutos, este

ano entraram menos 3349 alunos na primeira fase do que em 2010. Metade dos cursos tem as vagas

preenchidas, mas 17, de nove institutos politécnicos, não despertaram o interesse de qualquer aluno.

 

 A crise económica, a ausência de um sistema eficaz de apoios sociais e a falta de investimento no

setor educativo são os principais argumentos apresentados para explicar a diminuição de candidatos.

"Os custos são realmente elevados e as famílias, nesta altura de contenção, têm grandes dificuldades

em suportar estes custos. Parece-me que este tipo de situações, em tempo de crise, leva a uma

diminuição de candidaturas ao Ensino Superior", sustenta, à Lusa, Eduardo Melo, presidente da

Associação Académica de Coimbra, acrescentando que não existe "um sistema de ação social que

consiga responder às necessidades do país".
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 Tiago Gonçalves, presidente da Associação Académica de Lisboa, concorda e lembra o corte de 8,5%

no orçamento das universidades. "É natural que, como se tem verificado nos últimos anos, as propinas

aumentem e a qualidade do ensino piore", refere à Lusa. "As universidades não têm capacidade para

dar um ensino de qualidade a toda a gente e, além disso, as famílias cada vez menos têm condições

para trazer os seus jovens ao Ensino Superior, porque não há condições de ação social para que isto

aconteça", acrescenta.

 

 Medicina continua no topo

 

 Medicina continua a ter as notas de entrada mais altas. Nos dez cursos com notas mais elevadas,

Medicina ocupa os quatros primeiros lugares, com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto à

cabeça com uma média de 18,63, seguida do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar com 18,55

de média. Bioengenharia da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto surge em quinto lugar

com 18,28 e Arquitetura da Universidade do Porto em décimo com 17,95. Medicina conquista ainda o

sexto e sétimo lugares das licenciaturas com notas mais altas. A nota mínima de entrada neste curso

subiu um valor: no ano passado Medicina teve 17,82 como nota mínima de entrada e este ano o

último aluno a entrar tinha 18,02. Os principais cursos de Medicina já não têm vagas disponíveis para

a segunda fase.

 

 Direito, Ciências Sociais e Comércio conquistaram o maior número de alunos, seguindo-se a área de

Engenharia, Indústrias Transformadoras e Construção com mais de nove mil colocações. Saúde

aparece logo a seguir com cerca de 7500 entradas. Agricultura foi a área menos procurada com 706

entradas e 500 vagas ao dispor para a segunda fase.

 

 O curso de Direito da Universidade de Lisboa tinha 450 vagas e foram todas ocupadas. O curso de

Direito em regime pós-laboral da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa é o que ficou com

mais vagas por preencher, ou seja, 132, seguindo-se o curso de Engenharia Eletrotécnica e

Telecomunicações do Instituto Politécnico de Lisboa com 85 lugares ainda disponíveis. Do lado oposto,

estão os cursos de Enfermagem do Porto, Coimbra e Lisboa, que preencheram 100% das suas vagas.

A Escola Superior de Hotelaria do Estoril tem 99% das vagas preenchidas e a Universidade de Coimbra

97%.

 

 A Universidade do Porto continua a ser a instituição de Ensino Superior que mais alunos vai

matricular, num total de 4130, atingindo os 99% de colocação. A Universidade de Coimbra fica nos

96%, enquanto a Universidade Técnica de Lisboa coloca 3533 alunos, seguida de perto pela

Universidade de Lisboa com 3453 estudantes para matricular.

 

 Entrar com negativa

 

 Há, no entanto, cursos com notas de entrada negativas. O último aluno a entrar no curso de Relações
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Públicas e Comunicação da Universidade dos Açores tem 9,86 valores. Na Universidade do Algarve, há

vários cursos em que última nota não chegou aos 10 valores, como o de Património Cultural, Artístico,

Histórico e Arqueológico, o de Ciências da Educação e da Formação, o de Línguas e Comunicação, o de

Biologia e ainda o de Sociologia em regime pós-laboral. Na Universidade da Beira Interior, na Covilhã,

os cursos que não conseguiram ultrapassar o 10 na última nota de acesso são o de Filosofia em

regime pós-laboral e o de Sociologia. Na Universidade Técnica de Lisboa, as médias negativas estão

nos cursos de Sociologia em regime pós-laboral, de Gestão de Recursos Humanos pós-laboral e de

Administração Pública e Políticas do Território pós-laboral.

 

 Na Universidade de Coimbra, há um único curso com média negativa: o de Geografia com 9,8 que

tem 17 vagas ainda por preencher. Na Universidade de Évora tem também apenas um caso: o curso

de Agronomia com 9,5 e oito vagas por ocupar. O mesmo acontece na Universidade Nova de Lisboa no

curso de Engenharia Geológica com 9,6 e sete vagas disponíveis para a segunda fase. E na

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em Vila Real, com o curso de Engenharia Florestal com

9,9.

 

 Na Universidade do Minho, em Braga, há três cursos que não chegaram ao 1o mas andaram lá perto:

Estudos Culturais pós-laboral, Geologia pós laboral e Estudos Portugueses e Lusófonos. Na

Universidade de Aveiro, na Universidade de Lisboa, na Universidade do Porto e na Universidade da

Madeira não houve notas de entrada negativas.

 

 

André Jordan é o novo membro eminente do RICS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Imobiliária.pt

URL: http://www.revistaimobiliaria.com.pt/?p=12002

 

O Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), a associação de origem britânica que representa

140.000 profissionais do sector imobiliário em 120 países, anunciou hoje a eleição de um novo

Membro Eminente: André Jordan.

 

 A direcção portuguesa do RICS convidou este profissional a tornar-se Fellow (Membro Sénior) do

RICS, em reconhecimento dos seus contributos importantes ao sector imobiliário em Portugal.

 

 André Jordan começou a sua carreira no Brasil nos anos 50, tendo igualmente trabalhado na maior

promotora imobiliária dos Estados Unidos.

 

 Veio para Portugal no princípio dos anos 70 e fundou a Quinta do Lago, no Algarve, um dos mais
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exclusivos resorts da Europa. Posteriormente desenvolveu Belas Clube de Campo, um importante

projeto residencial imobiliário turístico perto de Sintra e promoveu a revitalização de Vilamoura e a

implementação do projecto Vilamoura XXI.

 

 André Jordan é ainda autor de vários livros, membro de várias associações e foi condecorado por

diversas vezes no nosso país e no Brasil. Recentemente André Jordan recebeu o título de Doutor

Honoris Causa do ISCTE- IUL e da Universidade do Algarve.

 

 No plano internacional foi Administrador Delegado do Grupo Bovis Abroad em Inglaterra e Espanha e

Vice-Chairman do World Travel & Tourism Council.

 

 O RICS tem como missão regulamentar e promover a profissão imobiliária, manter e assegurar níveis

educativos e profissionais e proteger os clientes e consumidores através da regulamentação e da

observação de um estrito código deontológico.

 

 Fundado em 1868 no Reino Unido, os seus membros são reconhecidos (a nível profissional) como

chartered surveyors, e são distinguidos pela designação que aparece na continuação do seu nome -

FRICS (Fellow, membro sénior do RICS) ou MRICS (membro do RICS).

 

 Fonte: RICS

 

 Data: 20/09

 

 

77% de vagas da 2.ª fase estão nos Politécnicos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Jornal de Notícias

Jornalistas: Alexandra Figueira

Alexandra Inácio

Glória Lopes

Nuno Cerqueira

Zulay Costa

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Empresa algarvia prepara produção de caviar nas margens do Arade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47562

 

20-09-2011 9:00:00

 

 Os promotores do projeto que visa produzir caviar no Algarve querem avançar até ao final do ano

com uma unidade de cultivo de esturjão em aquacultura nas margens do Rio Arade, em Lagoa.

 

 "Temos instalações para remodelar e investidores para essa localização", adiantou Pedro Paulo, o

biólogo que integra a equipa.

 

 O biólogo sublinhou que a equipa está a tentar com a Universidade do Algarve (UAlg) criar uma

unidade piloto para dar apoio à estrutura produtiva.

 

 O esturjão atlântico já habitou nos estuários dos rios Guadiana e do Arade, onde deverá ficar

instalada a nova unidade, mas a espécie extinguiu-se em Portugal na década de 1980.

 

 Os promotores do projeto, o biólogo da UAlg, um perito em aquacultura e um empresário "gourmet",

estimam que em 2015 um leque de restaurantes e lojas "gourmet" portugueses possa estar a vender

caviar produzido no Algarve.

 

 A ideia é instalar até ao fim do ano uma unidade de produção de esturjão (peixe cujas ovas dão

origem ao caviar), para comercializar quatro espécies, embora a mais valiosa, a "beluga", tenha um

ciclo de produção que demora sete anos.

 

 Um quilo de caviar daquela espécie, a que demora mais tempo a produzir ovas, pode custar entre

1.000 e 5.000 euros, sendo a expetativa do grupo que em 2016 a unidade possa estar a produzir

entre 600 a 700 quilos de caviar por ano.

 

 Apesar de existirem outros locais potenciais no Algarve "já identificados e negociados" Pedro Paulo

refere que o mais provável é Lagoa, estando a decorrer negociações com as autoridades para que o

projeto possa avançar aí.

 

Página 86



 Por ser um dos peixes comercialmente mais valiosos do mundo o esturjão está em risco de

desaparecer e neste momento praticamente só é possível criá-lo em regime de aquacultura, explicou o

biólogo.

 

 O mentor da ideia foi Valery Afilov, que durante 12 anos trabalhou no cultivo de esturjão em

aquacultura na Ucrânia e que desde que veio para Portugal, há uma década, sempre quis importar a

ideia.

 

 O projeto foi distinguido no concurso "Ideias em Caixa", uma parceria entre o Centro Regional para a

Inovação do Algarve (CRIA) e a Caixa Geral de Depósitos.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Porto

 	Duração: 00:22:30

 	Hora de emissão: 13:05:00 
ID: 37610932

 
20/09/2011

Universidade do Algarve

 

Já está a decorrer a 2ª fase de candidaturas ao Ensino Superior. A Universidade do Algarve ficou com

cerca de 1/3 das vagas por preencher, nesta 1ª fase. Conversa com o reitor da Universidade do

Algarve, João Guerreiro.

 

 

Caviar à Algarvia só em Lagoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=19925&visual=8&id=0&print_article
=1

 

19-09-11

 

 Os promotores do projeto que visa produzir caviar no Algarve querem avançar até ao final do ano

com uma unidade de cultivo de esturjão em aquacultura nas margens do Rio Arade, em Lagoa.

 

 "Temos instalações para remodelar e investidores para essa localização", adiantou à agência Lusa

Pedro Paulo, o biólogo que integra a equipa.

 

 O biólogo sublinhou que a equipa está a tentar com a Universidade do Algarve (UAlg) criar uma

unidade piloto para dar apoio à estrutura produtiva.

 

 O esturjão atlântico já habitou nos estuários dos rios Guadiana e do Arade, onde deverá ficar

instalada a nova unidade, mas a espécie extinguiu-se em Portugal na década de 1980.

 

 Os promotores do projeto, o biólogo da UAlg, um perito em aquacultura e um empresário "gourmet",

estimam que em 2015 um leque de restaurantes e lojas "gourmet" portugueses possa estar a vender

caviar produzido no Algarve.

 

 A ideia é instalar até ao fim do ano uma unidade de produção de esturjão (peixe cujas ovas dão

origem ao caviar), para comercializar quatro espécies, embora a mais valiosa, a "beluga", tenha um
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ciclo de produção que demora sete anos.

 

 Um quilo de caviar daquela espécie, a que demora mais tempo a produzir ovas, pode custar entre

1.000 e 5.000 euros, sendo a expetativa do grupo que em 2016 a unidade possa estar a produzir

entre 600 a 700 quilos de caviar por ano.

 

 Apesar de existirem outros locais potenciais no Algarve "já identificados e negociados" Pedro Paulo

refere que o mais provável é Lagoa, estando a decorrer negociações com as autoridades para que o

projeto possa avançar aí.

 

 Por ser um dos peixes comercialmente mais valiosos do mundo o esturjão está em risco de

desaparecer e neste momento praticamente só é possível criá-lo em regime de aquacultura, explicou o

biólogo à Lusa.

 

 O mentor da ideia foi Valery Afilov, que durante 12 anos trabalhou no cultivo de esturjão em

aquacultura na Ucrânia e que desde que veio para Portugal, há uma década, sempre quis importar a

ideia.

 

 O projeto foi distinguido no concurso "Ideias em Caixa", uma parceria entre o Centro Regional para a

Inovação do Algarve (CRIA) e a Caixa Geral de Depósitos.

 

 Algarve Primeiro/Lusa

 

 

Livros que ao Algarve Importam

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Notícias de S. Braz

Jornalistas: João Leal

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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André Jordan é o novo Membro Eminente do RICS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2011

Meio: Sapo Online - Casa Sapo Online

URL: http://casa.sapo.pt/Noticias/Andre-Jordan-e-o-novo-Membro-Eminente-do-
RICS/?ID=17482

 

20 Setembro 2011

 

 O Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), a associação de origem britânica que representa

140.000 profissionais do sector imobiliário em 120 países, anunciou hoje a eleição de um novo

Membro Eminente: André Jordan. A direcção portuguesa do RICS convidou este profissional a tornar-

se Fellow (Membro Sénior) do RICS, em reconhecimento dos seus contributos importantes ao sector

imobiliário em Portugal.

 

 André Jordan começou a sua carreira no Brasil nos anos 50, tendo igualmente trabalhado na maior

promotora imobiliária dos Estados Unidos. Veio para Portugal no princípio dos anos 70 e fundou a

Quinta do Lago, no Algarve, um dos mais exclusivos resorts da Europa. Posteriormente desenvolveu

Belas Clube de Campo, um importante projeto residencial imobiliário turístico perto de Sintra e

promoveu a revitalização de Vilamoura e a implementação do projecto Vilamoura XXI.

 

 André Jordan é ainda autor de vários livros, membro de várias associações e foi condecorado por

diversas vezes no nosso país e no Brasil. Recentemente André Jordan recebeu o título de Doutor

Honoris Causa do ISCTE- IUL e da Universidade do Algarve.

 

 No plano internacional foi Administrador Delegado do Grupo Bovis Abroad em Inglaterra e Espanha e

Vice-Chairman do World Travel & Tourism Council.

 

 Eric van Leuven, presidente do RICS Portugal e managing partner da Cushman & Wakefield afirma, "É

com enorme satisfação e orgulho que o RICS acolhe um profissional com a experiência e o prestígio de

André Jordan. André Jordan é uma das figuras mais proeminentes do imobiliário e do turismo em

Portugal e a sua integração no RICS certamente valorizará a instituição".

 

 André Jordan comenta: "Orgulho-me pelo convite do RICS para ser Fellow desta instituição que

defende há quase 150 anos os mesmos valores que eu para a atividade imobiliária: profissionalismo,

rigor e transparência".
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 O RICS tem como missão regulamentar e promover a profissão imobiliária, manter e assegurar níveis

educativos e profissionais e proteger os clientes e consumidores através da regulamentação e da

observação de um estrito código deontológico.

 

 Fundado em 1868 no Reino Unido, os seus membros são reconhecidos (a nível profissional) como

chartered surveyors, e são distinguidos pela designação que aparece na continuação do seu nome -

FRICS (Fellow, membro sénior do RICS) ou MRICS (membro do RICS).

 

 Fonte: RICS - Royal Institution of Chartered Surveyors

 

 

Docentes do IPCB apresentam livro "Educação e Media: da teoria ao terreno"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104629&p
op=1&page=0&Itemid=344

 

Escrito por CienciaPT

 

 19-Sep-2011

 

 Com 160 páginas, o livro organizado Vitor Tomé e Maria Helena Menezes inclui colaborações de

Evelyne Bevort (directora do Centre de Liaison de l'Enseignement et les Médias d' Information - Paris),

Pier Cesare Rivoltella (Universidade Católica de Milão), Sara Pereira (Universidade do Minho), João

Ruivo (Instituto Piaget), Helena Mesquita (Instituto Politécnico de Castelo Branco), Jacques Gonnet

(catedrático francês da Universidade de Paris e um dos maiores especialistas mundiais em termos de

Educação para os Media), Vitor Reia-Baptista (Universidade do Algarve), Jose Ignacio Aguaded-Gómez

(Universidade de Huelva - Espanha), Yamile Sandoval Romero (Universidade de Santiago de Cali,

Colômbia), Fifi Schwarz (directora do Dutch News in Education Programme - Amsterdão - e

investigadora da Windesheim School of Media - Zwolle - Holanda), Vitor Tomé (Instituto Politécnico de

Castelo Branco e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa), Helena Menezes (Instituto

Politécnico de Castelo Branco e Instituto de Educação da Universidade de Lisboa), Guilhermina

Miranda (Instituto de Educação da Universidade de Lisboa), Sónia Silva (Instituto de Educação da

Universidade de Lisboa) e Lídia Barata (Jornalista do Jornal Reconquista).

 

 Na obra são abordadas as mais recentes tendências nacionais e internacionais acerca de Educação e

Media, além de serem apresentados os resultados finais do projecto. De realçar que os avaliadores

internacionais propõem a replicação do projecto a nível nacional e internacional.
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Produção de caviar no Algarve pode arrancar já este ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2011

Meio: Jornal de Notícias Online

URL: http://www.jn.pt/Common/print.aspx?content_id=2004775

 

A de produção de caviar, no Algarve, pode avançar até ao final do ano. Os promotores do projecto

anunciaram uma unidade de cultivo de esturjão em aquacultura, nas margens do Rio Arade, em

Lagoa.

 

 Pedro Paulo, biólogo do projecto, salientou que a equipa, em cooperação com a Universidade do

Algarve (UAlg), está a criar uma unidade piloto que servirá de apoio à estrutura produtiva. "Temos

instalações para remodelar e investidores para essa localização", avançou à agência Lusa.

 

 O esturjão atlântico, espécie extinta em Portugal desde a década de 80, já habitou nos estuários do

Guadiana e do Arade, onde deverá ser instalada a nova unidade. Os responsáveis pelo projecto

estimam que, em 2015, já seja possível a venda de caviar produzido no Algarve em alguns

restaurantes e lojas "gourmet".

 

 O preço do caviar de esturjão pode variar entre os mil e os cinco mil euros por quilo, estimando-se,

para 2016, uma produção entre os 600 e os 700 quilos por ano. Pedro Paulo explicou à Lusa que, por

se tratar de uma espécie comercialmente valiosa, o esturjão está em risco de desaparecer pelo que,

actualmente, a sua criação é feita praticamente em regime de aquacultura.

 

 Valery Afilov, mentor da ideia, trabalhou a criação de esturjão em aquacultra, na Ucrânia, durante 12

anos e desde que chegou a Portugal procura importar a ideia.

 

 O projecto ganhou uma distinção no concurso "Ideias em Caixa", numa pareceria entre o Centro

Regional para a Inovação do Algarve (CRIA) e a Caixa Geral de Depósitos.

 

 publicado a 2011-09-19 às 16:45

 

 Para mais detalhes consulte:

 

http://www.jn.pt/paginainicial/pais/concelho.aspx?Distrito=Faro&Concelho=Lagoa&Option=Interior&c

ontent_id=2004775
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 GRUPO CONTROLINVESTE

 

 Copyright © - Todos os direitos reservados

 

 

Escalada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 16/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Curso de Realização na UALG

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 16/09/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Alojamento para estudantes

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Alentejo Popular

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Criação de peixes exóticos e centro náutico são novos projectos ligados ao mar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Voz de Loulé
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Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve preocupado com

indefinição na atribuição de bolsas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

12ª Conferência Europeia de Criatividade e Inovação

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/09/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Agenda

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 09/09/2011

Meio: Semana Médica

 

47 th Annual Meeting of the European Association for the Study of Diabetes Datas:12.09.2011 a

16.09.2011 Local:Feira Internacional de Lisboa Organização:Associação Europeia para o Estudo da

Diabetes (EASD) Contactos úteis: EASD Telf: +49-211-758469-0 Fax:+49-211-758469-25 E-mail:

registration@easd.org  I Fórum da ERS Data:16.09.2011 Local: Fundação Dr. António Cupertino de

Miranda – Porto Organização:Entidade Reguladora da Saúde Tema:O percurso da regulação

independente da Saúde Contactos úteis: Entidade Reguladora da Saúde Rua S. João de Brito, 621-

L32, 4100-455 Porto Telf.:222 092 350 Fax: 222 092 351 E-mail:geral@ers.pt www.ers.pt 4 as

Jornadas de Reumatologia Prática em Cuidados Primários Datas:22.09.2011 a 24.09.2011 Local: Hotel
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Vila Sol, em Vilamoura Organização:Serviço de Reumatologia do Centro Hospitalar de Lisboa

Ocidental/ Hospital Egas Moniz e Disciplina de Reumatologia da Faculdade de Ciências Médicas de

Lisboa  Contactos úteis: Hospital Egas Moniz Telf.:210 431 000 Fax :210 432 430 E-

mail:hem@hegasmoniz.minsaude.pt  www.hegasmoniz.min-saude.pt  X Congresso da Sociedade

Portuguesa de Artroscopia  e Traumatologia Desportiva Datas:22.09.2011 e 23.09.2011 Local:Hotel

Porto Palácio, Porto Organização:Sociedade Portuguesa de Artroscopia e Traumatologia Desportiva

Contactos úteis Factor chave Telf.:214 307 740 Fax:214 307 749 E-mail: congressos@factorchave.pt

www.spat.pt  2ª Reunião da Sociedade Portuguesa de Contracepção Datas:23.09.2011 e 24.09.2011

Local:Universidade do Algarve, Faro Organização: Sociedade Portuguesa de Contracepção Contactos

úteis Munidiconvenius  Telf.:213 155 135 Fax:213 558 002 E-mail:info@spdc2011.com

www.spdc2011.com  14 as Jornadas de Pediatria  do HPP Hospital de Cascais Datas: 29.09.2011 e

30.09.2011 Local:Centro Cultural de Cascais Organização:HPP – Hospital de Cascais Contactos úteis:

Telf.: 214 653 000 (ext. 35 008) Tlmv.: 963 378 804 E-mail: anabela.coelho.vicente@hpphospi

taldecascais.pt  V Jornadas do Núcleo de Estudos das Doenças do Fígado  Datas:30.09.2011 a

01.10.2011 AGENDA Local: Palace Hotel Monte Real, Leiria Organização: Sociedade Portuguesa de

Medicina Interna Contactos úteis Rua da Tobis Portuguesa, 8 – 2º Sala 9 1750-292 Lisboa Telf.: 217

520 570 E-mail: secretariado@spmi.webside.pt www.spmi.pt "Hospital do Futuro: Cirurgia de

Ambulatório" Data:30.09.2011 Local: Hospital de S. José, Lisboa Organização:Serviço de Urologia do

Hospital São José, Hospital Curry Cabral e Hospital de Santa Maria Contactos úteis: Admédic Calçada

de Arroios, 16 C, Sala 3.

1000-027 Lisboa Telf.:218 429 710 Fax: 218 429 719 E-mail:ana.pais@admedic.pt

 

 

Polémicas musicais - Orquestra de Jazz do Algarve instala-se em Messines

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Terra Ruiva

Jornalistas: Paula Bravo

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

9.º Encontro de Arqueologia do Algarve, em Silves

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Terra Ruiva

 

Página 95



A96

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Fundo do Arquivo da Sé de Silves apresentado no dia da Cidade

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Terra Ruiva

Jornalistas: Aurélio Nuno Cabrita

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Ramal Pampilhosa-Figueira da Foz é fundamental

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/07/2011

Meio: Transportes em Revista - Carga & Mercadorias

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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