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A1

Os concheiros de Muge

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/11/2011

Meio: National Geographic - National Geographic Society

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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A2

Bolsa de Investigação para Mestre (m/f)(31-10-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=45194&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Anúncio para atribuição de Bolsa de Investigação para Mestre - 1 vaga

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/099887/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0045/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve (CCMAR) - abre concurso para atribuição de uma Bolsa de

Investigação - para Mestre, no âmbito do projecto PTDC/MAR/099887/2008, designado por "Genética

paisagística duma lagoa costeira; uma abordagem empírica e de modelação usando a erva marinha

Zostera noltii na Ria Formosa", financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e a

Tecnologia - FCT (PIDDAC), nas seguintes condições:

 

 Funções a desempenhar:

 

 . Amostragem e processamento de amostras recolhidas.

 

 . Supervisão do técnico de investigação (licenciatura) associado a este projecto

 

 . Organização e catalogação do material biológico recolhido: a) tecidos vegetais conservados em sílica

e b) correspondentes amostras de  ADN.

 

 . Extracção, purificação e quantificação de ADN das amostras de tecido vegetal recolhidas.

 

 . Amplificação via PCR de multiplexes contendo 9 loci microssatélites.

 

 . Coordenação com os serviços do CCMAR para o envio de amostras para sequenciação.

 

 . Leitura dos fragmentos resultantes da sequenciação com recurso ao software Strand e MsatAllele.

Página 2



 

 . Organização das encomendas realizadas no âmbito do projecto.

 

 . Manutenção do equipamento de laboratório esencial à realização do projecto.

 

 . Redacção de relatórios de progresso.

 

 Orientação Cientifica: Doutor Filipe Alberto, Investigador Associado CCMAR

 

 Requisitos:

 

 1. Mestrado em Biologia, Biotecnologia, Bioquímica, ou área afim.

 

 2. Experiência por períodos superiores a 12 meses com as técnicas laboratoriais associadas à

genotipagem com recurso a marcadores microssatélites (extracção de ADN, amplificação via PCR,

leitura de fragmentos após sequenciação).

 

 3. Conhecimento de inglês escrito e falado

 

 Critérios de avaliação:

 

 1. Experiência na execução das técnicas de genotipagem de loci microssatélites. (65%)

 

 2. Notas curriculares. (25%)

 

 3. Número de publicações (10%).

 

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

entrevistar os candidatos que considere necessários para esclarecimentos adicionais.

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 12 meses, com inicio previsto para Dezembro de 2011, em regime de exclusividade,

podendo ser eventualmente renovada por períodos adicionais até à totalidade de 18 meses, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT em.

 

 Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (980.00EUR/mês - BI para Mestre).

 

 Prazos de recepção: De 31 de Outubro a 14 de Novembro de 2011.
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 Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser

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

detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e

eventualmente referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0045/2011, por

e-mail paraou para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus

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

 

 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após

o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Comissão responsável pela selecção: Professora Doutora Ester Serrão, Professora Assistente da

Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR (presidente do júri), Doutor Filipe Alberto

Investigador Associado no CCMAR (Vogal) e Doutor Gareth Pearson Investigador Associado no CCMAR

(Vogal)

 

 Faro, 12 de Outubro de 2011

 

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

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

Twitter em]
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A5

Seminário «Diabetes e a Cidade» na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121547

 

O seminário Diabetes e a Cidade, integrado nas comemorações do Dia Mundial da Diabetes que se

assinala dia 14 de novembro, vai decorrer nessa data, no auditório verde do campus de Gambelas da

Universidade do Algarve (UAlg), entre as 10:00 horas e as 16:30.

 

 Trata-se de uma organização da unidade de Diabetologia do Hospital de Faro, da Faculdade de

Ciências e Tecnologias da UAlg e da biblioteca universitária.

 

 Investigar a diabetes será o tema do primeiro painel, que juntará os especialistas Aureliano Alves

(abordará o tema O homem não é um rato: uma aventura na Suécia na rota do vanádio e diabetes),

Elsa Pinto (Investigação sobre a flora intestinal do diabético) e Tânia Nascimento (Auto-cuidados na

diabetes).

 

 Na parte da tarde, o segundo painel - Pensar a cidade e prevenir a diabetes - contará com as

presenças de Fernando Pessoa (A cidade e a saúde pública), Desidério Batista (O papel dos espaços

verdes na melhoria da qualidade de vida urbana. Perspetiva histórica) e, ainda a confirmar, Isabel

Guerreiro (Projeto Rede Portuguesa de Cidades Saudáveis).

 

 A iniciativa inclui ainda um rastreio da diabetes, ao longo do dia, no átrio do auditório verde, e uma

mostra de trabalhos académicos dos alunos de Arquitetura Paisagista, sob os temas Idealização,

representação, comunicação do plano e do projeto e Materialidade da luz, da água, do espaço, patente

na biblioteca em Gambelas, entre 3 e 30 de novembro.

 

 A entrada é livre, mediante inscrição prévia no sítio http://www.ualg.pt, pelo endereço eletrónico

biblioteca@ualg.pt ou junto do serviço de Diabetologia do Hospital de Faro.

 

 Redacção/RS

 

 08:48 segunda-feira, 31 outubro 2011
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A6

Morcegos são tema de palestra na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=aa25a165a029282652901f835f9f83b5

 

Tavira, 31 Out (Radio Horizonte Algarve)

 

 Os morcegos vão ser tema de palestra na Universidade do Algarve.

 

 O orador será o Dr. Mário Carmo, da Universidade de Évora, com o tema "Os Desmistificados:

Morcegos de Portugal - Uma conversa desde a ecologia à economia!".

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 Os morcegos vão ser tema de palestra na Universidade do Algarve.

 

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

decorrerá no próximo dia 4 de Novembro, às 15:00h, no Anfiteatro A do Campus de Gambelas da

UAlg, em Faro.

 

 O orador será o Dr. Mário Carmo (Biólogo), da Universidade de Évora.

 

 O tema abordará um projecto do próprio biólogo, Mário Carmo: "Os Desmistificados: Morcegos de

Portugal - Uma conversa desde a ecologia à economia!".

 

 Segundo os estudantes, a plateia estará aberta a todos os interessados na temática que pretendam

assistir à palestra.

 

 Obrigado estudantes e professores da UAlg pelas vossas frequentes visitas
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A7

CURSO DE CINEMA COM MATT CIMBER
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Cultura&scat=Evento&id=12855

 

- 31.10.11

 

 Numa organização do Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), Universidade do

Algarve (UALG) e Algarve Film Commission decorreu nas instalações da UALG da Penha em Faro um

Curso de Realização e Argumentação orientado pelo famoso argumentista e realizador norte

americano Matt Cimber. Esta formação contou com a presença de cerca de duas dezenas de alunos

oriundos de várias áreas relacionadas com o cinema, teatro, media, entre outras, que tiveram a

oportunidade de aprender técnicas utilizadas na concepção do argumento para cinema, direcção de

actores e performance em palco. No final do curso foi oferecido um pequeno lanche aos intervenientes

onde foram entregues os certificados de participação.- (foto Algarve Film Commission)

 

 - e-mail

 

 

Lição número um: como recuperar um mercado numa aldeia moribunda

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Público

Jornalistas: Idálio Revez

 

Algarve Trabalho de universitários numa aldeia perdida de Loulé começou a dar frutos

 

Há anos que não se via nada assim em Querença, que tem 759 habitantes, dos quais 32 crianças.  Ao

fim de dois meses, o projecto para revitalizar uma freguesia rural já mostra resultados 

 

Querença, freguesia de Loulé, situada no cimo de um monte entre o  barrocal e a serra, tinha jovens e

perdeu-os. O mesmo aconteceu com o  mercado, em frente à igreja, que não  se realizava há anos.

Ontem Querença voltou a ter jovens e voltou a ter mercado. 
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Não foi um regresso ao passado. Foi um empurrão para o futuro, dado por recém-formados da

Universidade do Algarve, que há dois meses se  instalaram nesta freguesia com 759  habitantes, 16

crianças no pré-escolar e 16 no ensino básico. A missão: dar  nova vitalidade à freguesia. A divulgação

deste projecto universitário  atraiu muitos curiosos. O arranque  satisfez os responsáveis deste

projecto. E a própria população. 

“Não podia ser melhor”, comenta Carlos Faísca, agricultor: “Fui sete vezes à horta, buscar mais

couves. Mal chegava aqui [à banca], elas desapareciam.” 

A iniciativa da universidade, em parceria com a Fundação Manuel Viegas  Guerreiro, tem um nome

longo: Da Teoria à Acção – Empreender o Mundo  Rural. O conceito é simples: nove jovens, entre os

22 e os 27 anos, candidataram-se a viver numa aldeia rural durante nove meses. Aí têm de aplicar o

que aprenderam na escola. O coordenador científico, António Covas, já  recebeu convites para replicar

a ideia no Norte do país, em Vila Real, e no  Alentejo, em Odemira. “Está a ser um  êxito”, diz,

adiantando que pretende  testar o “método de Querença” noutros pontos do país, ameaçados com a

fuga de população. Aliás, o interesse  ultrapassou mesmo fronteiras. “Tivemos visitas e pedidos de

colaboração  de investigadores de outras universidades, desde Paris ao Canadá, passando por Israel”,

diz João Ministro,  coordenador local do projecto. Mas  o mais importante, sublinha, “é o envolvimento

da comunidade”.

Como é que se toca o coração de  quem perdeu a esperança? “Não é  fácil”, diz Dulce Martins, de 24

anos,  licenciada em Biotecnologia e mestranda em Engenharia Biológica.  Dulce deu ontem a

conhecer novas  aplicações para a alfarroba. Criou um  rebuçado de chocolate de alfarroba,  de fabrico

artesanal, que ontem foi  dado a provar pela primeira vez no  mercado, que passa a realizar-se

sempre no último domingo de cada mês. 

“Estivemos até de madrugada a fazer  rebuçados.” 

 

“Nice, very nice”

Os estudantes vivem todos na mesma  casa. De manhã, uns partem para o  campo, outros ficam a

desenvolver  novas ideias – cada um nas suas áreas  de competência. O turismo da natureza e a

agricultura são traves mestras. Por isso, a recuperação do mercado  no largo da igreja, como

acontecia no  século passado, foi uma das primeiras  experiências práticas do projecto. 

“O primeiro teste foi positivo”,  avalia António Covas, satisfeito ao  observar o ambiente à sua volta. A

missa terminou às 10h e depois foi um corrupio. “Aconteceu o clique que  faltava”, observa o vereador

Aníbal  Moreno (PSD), da Câmara de Loulé,  que, juntamente com o Instituto do Emprego e Formação

Profissional,  patrocina as bolsas de estudantes.  Recebem dois salários mínimos, durante o projecto. 

Francisco Ferro, de 27 anos, licenciado em Filosofia e Engenharia Agronómica, natural de Évora,

serve-se da  tradicional “calma” alentejana para  ouvir os agricultores – discursos a terminar quase

sempre da mesma forma: “Não vale a pena, isto está morto.”  Porém, a juventude parece ter dado

novo ânimo à aldeia. Além dos negócios, há também workshops a decorrer.  João Ministro destaca: “O

mercado é o  primeiro resultado destes quase dois  meses. E veio para ficar.” Luís Caracinha, de 22

anos, licenciado em Design  e Comunicação, regista a interacção com máquina fotográfica. “Nice, very

 nice”, comenta Lore,  uma alemã, ao  comprar uma alcofa, de dois euros.
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Mirandela recebe Feira Nacional do Mel e Fórum Nacional de Apicultura

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Gazeta Rural

 

O auditório Municipal de Mirandela vai receber de 11 a 13 de Novembro a X Feira Nacional do Mel e o

XII  Fórum Nacional de Apicultura, uma  iniciativa da Federação Nacional dos  Apicultores de Portugal,

em parceria  com a Cooperativa dos Produtores de  Mel da Terra Quente e Frutos Secos,  Associação

dos Apicultores do Nordeste e a Câmara de Mirandela.

O Fórum Nacional de Apicultura constitui um marco no calendário  apícola nacional, sendo reconhecido

 pelos apicultores, dirigentes associativos e técnicos do sector como o  local por excelência, onde são

abordadas as mais variadas temáticas de  interesse e relevância para o sector  apícola nacional.  A

escolha de Mirandela para receber os dois eventos reveste-se de  participar interesse. É que, diz José

Domingos, presidente da Cooperativa  dos Produtores de Mel da Terra Quente e dos Frutos Secos,

“esta é uma região de produção de mel e este evento vai trazer-nos mais conhecimento,  de modo a

que possamos desenvolver e tirar ainda mais proventos desta  actividade, para além de divulgar o

mel desta região”.

Para o dirigente, na apicultura  portuguesa “não há falta de conhecimento, mas sim falta inovação”.

Segundo José Domingos, “a importância  da investigação está bem vincada no  programa”, pois “os

apicultores têm  necessidade de conhecer os últimos  avanços no combate a algumas doenças que

afectam as abelhas e os  apiários, como a varroa”.

De 11 a 13 de Novembro Mirandela recebe Feira Nacional do Mel e Fórum Nacional de Apicultura Os

apoios a conceder ao Sector  Apícola Português passam, em grande parte, pela luta contra a varroa e

doenças associadas, para além da  melhoria das condições de tratamento das colmeias, medidas de

apoio  aos laboratórios de análise de características físico-químicas do mel e  programas de

investigação aplicada  em matéria de melhoria da qualidade  do mel.

Neste evento, para além do Fórum onde serão dados a conhecer  aos apicultores os mais recentes

estudos na área científica do sector,  haverá também as últimas novidades, com uma exposição de

produtos  apícolas, para além da presença de  apicultores de todo o país, com uma  mostra de mel de

várias regiões.

O interesse e importância deste evento são demonstrados pela  presença de empresas e apicultores

nacionais, mas também estrangeiros,  estando já confirmada a presença  de empresas vindas de

Espanha e da  Finlândia.

Consumo de mel está a aumentar “O consumo do mel em Portugal  está a aumentar e as pessoas

começam a ter a noção da sua importância  como produto natural e das vantagens que trás”, frisa

José Domingos,  convicto de que ainda há muito trabalho para fazer, uma vez que, segundo afirma,

“esta mensagem não tem  chegado ao consumidor na forma  nem com a intensidade que devia”.
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Fórum Nacional de Apicultura Programa Sábado – 12 de Novembro Inscrições, distribuição de

documentação e recepção dos participantes Sessão de Abertura  APICULTURA NO PÓS 2013 –

DESAFIOS  - Moderador: Dr.ª Susana Pombo – Directora Geral de Veterinária “Estratégia Europeia

para a Sanidade  Apícola” - DGV  “A Apicultura na PAC pós 2013” - COPACOGECA  “Ajudas ao sector

apícola” - GPP  “Desafios futuros da Apicultura Europeia  FNAP  “Novas ameaças à Apicultura Europeia”

 Centro Agrícola Regional de Marchamalo  (Esp.) Debate Almoço livre INVESTIGAÇÃO EM APICULTURA

- Moderador: Prof. Dr. João Alberto Sobrinho  Teixeira – Presidente do Instituto Politécnico de

Bragança “Estratégia para a viabilidade económica  da exploração apícola – diversificação  da

produção: Geleia Real e Pólen – produtos europeus” – Centro Agrícola Regional de Marchamalo (Esp.)

“Valorização da Apicultura nas Regiões  de Bafatá e Gabú (Guiné-Bissau) ” –  Associação dos

Apicultores da Região  Leste (GB) “PRAMELHOR II+ – Produção de Rainhas  Autóctones Melhoradas:

mais Intensificação e Integração” – Universidade de  Évora “BIOIMPACT – Impacto económico e

fronteiras comerciais da apicultura em  Modo de Produção Biológico em Portugal. Harmonização dos

procedimentos  de certificação” – Escola Superior Agrária de Bragança – IPB “ÁGUA-MEL –

Caracterização qualitativa  da Água-Mel para a sua valorização a nível nacional” – Universidade do

Algarve  “PAN – Portugal, Apicultura e Nosema”  Escola Superior Agrária de Bragança –  IPB DEBATE

Encerramento dos trabalhos com leitura  das conclusões 08:30 - 09:30 – 09:30 - 10:00 –  10:00 -

12:30 – – – 14:30 - 18:30 –  – – – – – – 18:10 - 18:30 –
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Reitor da Universidade do Algarve quer que alunos estudem mais e festejem menos |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5930

 

Por Hugo Rodrigues 31 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Universidade

 

 &nbsp

 

 Os estudantes da Universidade do Algarve deverão dedicar-se mais ao estudo e menos à folia! A

mensagem é do reitor da instituição, que considerou a duração de alguns momentos festivos

programados pela Associação Académica da UAlg excessiva e lesiva das atividades letivas.

 

 João Guerreiro foi o convidado do programa radiofónico Impressões, dinamizado em conjunto pelo Sul

Informação e pela Rádio Universitária do Algarve RUA FM. A entrevista foi transmitida originalmente

na quarta-feira e pode voltar a ser ouvida na íntegra em www.rua.pt.

 

 Apesar de afirmar não ter nada a ver com os momentos festivos organizados pela AAUAlg, o reitor

anunciou que terá uma mão mais firme sobre a sua supervisão, nos campos em que tem

competências.

 

 Dentro da universidade, temos limitado ao máximo aquilo que são as praxes. Provavelmente, para o

ano, a nossa postura será muito mais dura. A nossa posição foi endurecendo ao longo dos anos, mas

será ainda mais dura no ano que vem, pois não faz muito sentido que o processo de praxe dure tanto

tempo, disse João Guerreiro.

 

 Há uma medida muito dura que foi estabelecida pelo Governo há alguns anos que afeta os excessos

cometidos nas praxes e tudo o que vai além do razoável, inclusivamente do ponto de vista criminal.

Nós temos condições de intervir e, nesse sentido, faço a declaração que já fiz noutros anos, que as

atividades letivas não devem ser perturbadas devido à Semana do Caloiro, revelou.

 

 Telefonei ao presidente da AAUAlg antes do início desta festa e disse que estava incomodado pelo
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programa que estava estabelecido e pela duração das festividades, porque abrangeram mais de uma

semana, com festas até altas horas da noite. A questão que eu coloquei foi que, com festas até altas

horas, dificilmente os alunos se apresentariam nas aulas às 8h30, ilustrou o reitor da Ualg.

 

 O presidente da associação emitiu um comunicado na sequência deste telefonema, dizendo que o

facto de haver festividades até às horas que definiu não queria dizer que os alunos não fossem às

aulas e fez um apelo para que o fizessem. Mas, estes apelos, às vezes são difíceis de atender. Eu

também compreendo que um aluno que se deite às 2 ou 3 horas da manhã, dificilmente se apresenta

numa sala de aula às 8h30. E, se o fizer, dificilmente lá estará, está noutro mundo, criticou João

Guerreiro.

 

 A AAUAlg é um parceiro fundamental na gestão de todos os assuntos relacionados com a

universidade. Eu acho que que, ultimamente, a associação tem orientado a sua atividade mais para

eventos festivos e menos para o reforço da coesão e qualidade interna da vida universitária,

considerou João Guerreiro.

 

 Gostaríamos que houvesse um reforço no plano cultural, desportivo e da receção dos novos alunos,

nomeadamente os estrangeiros, e na promoção de alguns debates públicos, desejou.

 

 

Universidade monitoriza convenção

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

Jornalistas: Autor Desconhecido

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Encontros sobre cozinha solar com magusto na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121526

 

Dois encontros sobre cozinha solar, com magusto incluído, vão decorrer dias 11 e 12 de novembro, no

Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve (UAlg), no Campus da Penha.

 

 O programa previsto para cada um dos dias conta com abertura marcada para as 9:15 horas, seguido

de uma preleção sobre cozinhas solares e os seus pontos fortes e pontos fracos, pelo docente

Celestino Ruivo.

 

 Às 11:00, decorre um painel sobre Cozinha Solar. Ferramenta pluridisciplinar com elevado potencial

pedagógico e utilidade acrescida em tempo de crise, por Armando Herculano, antes de o encontro

encerrar com um magusto solar, situação dependente das condições climatéricas do momento.

 

 Redacção/RS

 

 07:03 domingo, 30 outubro 2011
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Núcleo de Estudantes de Biologia promove palestra sobre morcegos em Gambelas |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=6067

 

Por Sul Informação 30 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro

 

 &nbsp

 

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

morcegos, que decorrerá no próximo dia 4 de novembro, às 15h00, no Anfiteatro A do Campus de

Gambelas da UAlg, em Faro.

 

 O orador será Mário Carmo (biólogo), da Universidade de Évora.

 

 A palestra terá como tema um projeto de Mário Carmo, "Os Desmistificados: Morcegos de Portugal -

Uma conversa desde a ecologia à economia!".

 

 

Universidade - Cozinha solar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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UAlg vai ter jornadas bienais para acompanhar aplicação da Convenção do Conselho
da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121539

 

Património:

 

 A Universidade do Algarve assumiu ontem o compromisso de organizar, de dois em dois anos, as

jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito do Património

Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural - Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu ontem, no Cineteatro de Loulé.

 

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.

 

 O debate, que contou com um conjunto de personalidades nacionais e internacionais ligadas à área,

surge no seguimento da entrada em vigor, no passado dia 01 de junho, da Convenção de Faro do

Conselho da Europa, sobre o "Valor do Património Cultural para a Sociedade", assinado em Loulé, por

quarenta e seis países, em 2005, durante a Faro Capital Nacional da Cultura.

 

 "Esta manhã, a Universidade do Algarve [UAlg], na pessoa do seu reitor, disponibilizou-se para

realizar, periodicamente, um trabalho com o Concelho da Europa de acompanhamento e verificação do

cumprimento desta Convenção, através do trabalho académico e do envolvimento da sua instituição",

disse à Lusa Guilherme d'Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional da Cultura.

 

 João Guerreiro, reitor da UAlg, confirmou à Lusa que, "de dois em dois anos, a UAlg vai passar a

organizar jornadas para ir acompanhando a execução da Convenção-Quadro do Património Cultural",

em parceria com a Câmara Municipal de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 Quanto à criação contemporânea, João Guerreiro diz que tem de haver "muita exigência e qualidade"

nestas componentes do património, e que as próximas etapas passam por "incorporar inovação
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naquilo que é tradição e transformá-la em criação contemporânea."

 

 O documento criado na reunião de ministros europeus da Cultura, realizada em Faro e aprovada pela

Assembleia da República em Portugal, em julho de 2008, visa promover o reconhecimento do

património comum europeu sob todas as formas (monumentos, tradições e criação contemporânea),

mas ainda não foi assinado por países como o Reino Unido, Espanha, França ou Alemanha.

 

 "A Itália acaba de anunciar que vai ratificar a Convenção, por isso, ao todo, são já 12 os países que a

ratificaram mas, às vezes, existe um desajustamento entre as comunidades científicas e os estados,

porque há uma certa desconfiança relativamente aos compromissos financeiros que delas resultam,

mas são medos infundados, e há uma grande pressão, por parte das comunidades científicas e das

comunidades locais dos países mais desenvolvidos que ainda não ratificaram, no sentido de porem em

prática a convenção", disse o presidente do Centro Nacional da Cultura.

 

 O debate teve como oradores Daniel Thérond, responsável pela Divisão do Património Cultural e

Paisagem do Conselho da Europa e vice-diretor da Cultura e Património Cultural e Natural, Dag

Myklebust, da Direção para a Herança Cultural, da Noruega, e José María Ballester, presidente do júri

dos Prémios do Património da União Europeia/Concurso Europa Nostra.

 

 Dos nomes nacionais, além de Guilherme d'Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de

Cultura, marcaram presença Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de

Mértola, João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, e o presidente da Câmara Municipal de

Loulé, Seruca Emídio.

 

 Redacção/RS

 

 13:52 sábado, 29 outubro 2011
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Docente da UAlg coordena livro sobre a República
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104981&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 28-Oct-2011

 

 Numa iniciativa conjunta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e

da Biblioteca Municipal de Olhão/Câmara Municipal de Olhão realizaram-se, entre 24 de Setembro de

2010 e 29 de Janeiro de 2011, dez conferências, A República - Figuras, Escritas e Perspectivas.

Procurou-se evocar e debater as ideias e representações, aspirações, realizações e legados dos

primeiros e complexos tempos do regime, revisitando a produção literária e filosófica de vários autores

dessa época, nas suas vertentes utópicas, nos empenhos intelectuais que a sustentaram, nas apostas

de modernidade nelas contidas, assim como vozes discordantes de certos aspetos da instauração da

República. O Leitor poderá, assim, deparar-se com autores como António sardinha, Teixeira de

Pascoaes, Fernando pessoa, José Rodrigues Miguéis, M. Teixeira-Gomes, João-Lúcio, José Gomes

Ferreira, Miguel de Unamuno, António Sérgio, Leonardo Coimbra, Antero de Quental, Basílio Teles,

entre outros, bem como com os ecos da República na imprensa algarvia da época. Dessas dez

conferências, que se alternaram entre a Biblioteca Municipal de Olhão e a Biblioteca da Universidade

do Algarve, publicam-se agora, neste volume, nove versões escritas (não foi possível, por razões

perfeitamente compreensíveis, dar à estampa uma delas), havendo alguns casos em que os seus

autores procederam a algumas alterações em relação à conferência originalmente apresentada e

outros em que preferiram manter os seus textos/discursos inicialmente proferidos.

 

 Sobre o coordenador

 

 João Carlos Carvalho é Doutorado em Literatura Portuguesa Clássica e Professor de Literatura e

Cultura Portuguesas e Comparadas do Departamento de Artes e Humanidades da Faculdade de

Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Investigador do CLEPUL/UAlg. É também

autor de diversos livros, artigos de revistas e de comunicações apresentadas em congressos nacionais

e internacionais, sobre as áreas científicas das especialidades a que se dedica (Literatura, Cultura,

Teoria e Crítica Literárias, Semiótica e Retórica, Arte e Ciência).
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Um plano e 22 ideias para salvar o País

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Diário Económico

Jornalistas: Helena Cristina Coelho

 

Figuras públicas e jovens promessas deixam as suas propostas para o futuro.

 

 

 

 

DESTAQUE2

 

12.04.1994

 

1989

 

2011

EMPREENDEDORISMO

 

A guerra pelo controlo do Totta continua activa neste ano e Menezes Falcão reforça, mas António

Champalimaud continuaria atento. É também o ano em que a taxa de inflação cai de 10% para 4%.

 

Um plano e 22 ideias para salvar o País

Figuras públicas e jovens promessas deixam as suas propostas para o futuro.

Helena Cristina Coelho

helena.coelho@economico.pt

 

GESTÃO

 

Rui Nabeiro

Rui Nabeiro criou a Delta há 50 anos. Aos 80, o comendador continua a gerir os destinos da fábrica

que hoje se transformou num dos grandes grupos económicos portugueses, com interesses em vários

sectores agro-alimentares. “Portugal, assim como outros países europeus, está a passar por um

período em que é necessário fazer sacrifícios. Mas esses sacrifícios devem ser encarados por todos de

forma positiva. Precisamos de pensar e agir com optimismo, e provar que os portugueses são um

povo lutador e, acima de tudo, trabalhador”, defende Rui Nabeiro. “Costumo dizer que não precisamos

de trabalhar mais, precisamos de trabalhar melhor, e é com esta forma de estar na vida e nos
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negócios, que podemos contrariar e ultrapassar estes momentos difíceis”. E, para ilustrar a sua ideia,

o empresário cita uminovador: “Como disse Albert Einstein “Uma crise pode ser uma bênção para

qualquer pessoa e para qualquer nação, porque todas as crises trazem progresso”. Basta

trabalharmos, mas trabalharmos bem.”

 

António Mexia

Presidente do grupo EDP, tem 54 anos e foi eleito um dos melhores gestores da Europa. Formou-se

em Economia e, antes da energia, passou por várias áreas, entre as quais a banca. Para o gestor,

“Portugal tem um enorme desafio pela frente: no imediato, a resolução da questão do financiamento

da economia, para o qual o caminho do ‘saneamento’ é indispensável mas não suficiente, sobretudo

numa Europa que necessita de maior coordenação/integração das políticas orçamentais, fiscais,

financeiras e sociais, para retirar incerteza quanto ao futuro do seu projecto. Estruturalmente, existem

questões de excesso de endividamento, de falta de competitividade, de peso excessivo do Estado, de

falta de capacidade de crescimento, que reforçam o sentido claro de urgência para uma sociedade

mais eficaz e mais justa”. No entanto, reforça, “este desafio constitui também uma grande

oportunidade de mudança. É necessário fazer um ‘reset’ e um ajuste ao modo como equilibramos

direitos e deveres e ajustar o consumo à nossa capacidade produtiva, foco no aumento da poupança e

do investimento competitivo.”

 

Marcelo Rebelo de Sousa não tem um plano para o País – tem pelo menos três que, defende o

professor, podem contribuir para restaurar a economia e a confiança dos portugueses. E, para

resumir, usa três simples ideias: vontade reformista, unidade e resiliência. “Estas são as três

condições para ultrapassarmos a presente crise, que não é a mais grave já vivida pelo País e,

possivelmente, não será a última”, explica o professor de Direito e um dos comentadores políticos

mais populares da actualidade. A explicação do professor é apenas uma entre 22 propostas para

salvar o futuro do País. Na edição em que celebra 22 anos, o Diário Económico lançou o desafio a 11

personalidades públicas de diferentes áreas com responsabilidades em cargos públicos e empresas

privadas e a 11 estudantes, seleccionados entre os melhores alunos das respectivas áreas. Entre as

orientações propostas por figuras consagradas e jovens promessas da gestão, economia, direito,

arquitectura, ambiente, empreendedorismo, política, engenharia, tecnologias, medicina e cultura,

juntaram-se 22 ideias e um plano que pretende deixar pistas para o futuro nacional. Há várias

preocupações comuns e ideias partilhadas por todos os que deixaram as suas ideias ao país. E

começam por reconhecer que a grande prioridade é resolver a questão do financiamento para manter

a economia viva e para que o país seja capaz de cumprir os seus compromissos. Depois, chegam as

apostas de futuro. O empresário Rui Nabeiro apela ao optimismo e à competência, António Mexia

aposta nas oportunidades de mudança geradas pela própria crise, Ferreira de Oliveira acredita que o

empreendedorismo é uma solução inteligente, Joanaz de Melo quer mais sustentabilidade e cidadania.

Todos reconhecem, contudo, que uma só ideia não chega. O economista Silva Lopes defende mesmo

que é impossível dar uma única solução para salvar o país e, por isso, sugere lançar o debate sobre

uma questão esquecida na crise: como encontrar crescimento na austeridade. O médico Eduardo
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Barroso também começa por responder ao desafio com uma interrogação: “O meu plano? Tomara eu

saber qual o plano para salvar o Serviço Nacional de Saúde”, comentou. Uma coisa é certa: “O futuro

de Portugal está ligado ao futuro da Europa e até do mundo”, alerta. Do lado das jovens promessas,

que começam agora a sair das universidades, o discurso varia, mas há muitas ideias comuns: desde a

necessidade de ser transparente e rigoroso na gestão das finanças e dos bens públicos até à urgência

de manter o optimismo e apostar na produtividade e na inovação. São 22 testemunhos, todos eles

fazem agora parte de um plano para o futuro. ¦

Depoimentos recolhidos por Ana Maria Gonçalves, Carla Castro, Carlos Caldeira, Elisabete Felismino,

Elisabete Soares, Francisco Teixeira, Hermínia Saraiva, Isabel Lucas, Mafalda de Avelar, Pedro

Quedas, Sara Piteira Mota

 

Luís Martins

Tem 27 anos e licenciou-se em Finanças pelo ISCTE-IUL, seguindo-se um mestrado em Marketing

Management. Actualmente, é o director geral do centro de empreendedorismo Audax-IUL. Luís Martins

defende que o país devia apostar num “programa de financiamento a empresas que estão em situação

delicada. Fazemos um bom trabalho no apoio às ‘start-ups’ mas esquecemo-nos de investir nas

empresas que já existem, com mais de três anos e que estão em dificuldades”. Para o empreendedor,

é crucial o apoio às empresas médias. “Aí é que se pode ajudar, aí é que se pode investir. É uma ideia

muito operacional mas que pode ter grandes influências estratégicas”.

 

José Salgado

É de Lisboa, tem 22 anos e tirou a licenciatura em Economia na Universidade Nova. A seguir fez o

mestrado em Gestão no ISCTE, com média de 18 valores, e foi o vencedor da edição deste ano do

prémio Primus Inter Pares. “No caso da necessária quebra de mentalidades pode ser seguido: a) um

choque do mercado laboral maior do que o previsto e b) uma superior promoção de cultura de risco.

Quanto à escassez de qualificação a estratégia pode passar por c) atrair talento internacional. O

despedimento por justa causa deve ser alargado para que o empregador possa agir flexivelmente no

caso de incompetência ou improdutividade – eventuais perversidades deste mecanismo serão

compensados por um futuro mercado laboral mais dinâmico”, propõe José Salgado.

27.04.1995

A fábrica em Palmela, que nasceu da aliança entre a VW e a Ford e de um investimento de 1.970

milhões de euros, arranca com a produção de três modelos: VW Sharan, Seat Alhambra e Ford

Galaxy.

 

17.05.1996

Em período de concertação social, é aprovada a jornada de trabalho de 40 horas por semana. No

mesmo ano, Silva Lopes propõe descida do IRC e agravamento do IVA em mais 5%.

 

18.06.1997

As privatizações estão na ordem do dia e a EDP é uma delas. A operação dinamiza o mercado e as
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acções da eléctrica nacional atinge valores recorde, tanto de valorização como de queda.

 

ECONOMIA

 

POLÍTICA

 

ENGENHARIA

 

José Silva Lopes

Aos 79 anos, é um dos nomes mais respeitados da economia portuguesa. Licenciado em Finanças pelo

Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (actual ISEG), ocupou vários cargos públicos,

como deputado, ministro das Finanças e ainda governador do Banco de Portugal. Mais recentemente,

esteve à frente dos destinos do banco Montepio. Para o economista, é impossível dar apenas uma

solução para salvar a economia do país. solução só, por isso preferiu responder com uma das coisas

que faz falta ser discutida na crise e está a ser descurada. “Nós devíamos ter austeridade e

crescimento. E as duas coisas a curto prazo são incompatíveis. Mas temos que procurar, mesmo na

austeridade, criar condições para que apareça crescimento. Não a curto prazo, que isso é impossível,

mas a médio/longo prazo. E isso não está a ser suficientemente discutido entre nós. É uma das coisas

que faz falta.”

 

Marcelo Rebelo de Sousa

Licenciado em Direito, 62 anos, tem uma carreira marcada pela política e pela vida académica. Hoje é

professor catedrático na Universidade de Lisboa e um dos comentadores políticos mais respeitados da

actualidade. Há três condições para ultrapassar a crise, defende o professor. “A primeira é a vontade

reformista. Não serve de nada tomar medidas conjunturais se não forem acompanhadas de

transformações estruturais, em particular na reforma do Estado. A segunda condição é a unidade

entre os portugueses, que exige a capacidade de separar o essencial do acessório e o esforço

permanente para alargar a base política, económica e social de apoio ao programa de superação da

crise. A terceira condição é a resiliência, isto é, a capacidade de resistir ao período imediato mais

agudo de sacrifícios sofridos pelos portugueses – se Deus quiser não mais de dois anos -, e ainda de

ter a noção de que os três, quatro ou cinco anos seguintes poderão ser de crescimento fraco sem

gerar grande emprego, significando um esforço que pode ultrapassar uma legislatura.”

 

Manuel Ferreira de Oliveira

Licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é

presidente executivo da Galp desde Janeiro de 2007. O seu envovimento com a área da energia já

começara antes, quando passou pela administração da Petrogal. Pelo meio, foi presidente executivo da

Unicer. “Promoveria, de todas as formas possíveis, uma cultura de empreendedorismo orientado para

a exportação de bens e serviços”, defende o executivo. Além disso, reforça, é importante apostar na

“valorização social do sucesso e respeito pelo insucesso honesto”.
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Seria importante promover, “de todas as formas possíveis, uma cultura de empreendedorismo

orientado para a exportação”.

 

João Angelino David Jorge

Tem 22 anos, é de Lisboa e fez Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), com

média de 16 valores. “Para sair da crise Portugal precisa de alterar o seu aparelho produtivo que se

baseia em bens não transaccionáveis para bens transaccionáveis. É preciso produzir alguns produtos

com melhor qualidade ou a preços mais baixos que os outros países, o que se consegue com uma

melhor formação profissional, tanto dos trabalhadores como dos empresários. Este ajustamento não é

imediato e acontece à custa de um período com desemprego elevado mas é necessário para Portugal

alterar o seu rumo”. Tem 20 anos e veio do Algarve, mais propriamente da Quarteira, para tirar

Engenharia Civil no Instituto Superior Técnico, com média é de 16,9 valores. “Na minha perspectiva,

não existem curas milagrosas para a situação complexa que estamos a atravessar. A minha

experiencia de vida e o meu curso ensinaram-me que é necessário fazer sacrifícios em função de

objectivos futuros (“não deixes para amanhã o que podes fazer hoje”). No seguimento deste ponto de

vista, a minha ideia para salvar o futuro de Portugal passa por dedicarmo-nos a 110% nas nossas

actividades no presente com o objectivo de alcançar um amanhã mais confortável para todos”.

 

Rodrigo Vaz

Veio dos Açores e, com apenas 19 anos, é finalista da licenciatura de Ciência Política da Universidade

Católica. A média de curso de Rodrigo Vaz está em 15,3 valores. “Porque dissemos no passado que

‘todos são vencedores’, que ‘ganhar é participar’, porque trocámos os prémios de mérito pelos de

participação, hoje todos querem ganhar. Não porque merecem, apenas porque sim. Trocámos o

ganhar pelo participar, o conhecimento pela pedagogia, o conteúdo pela forma. O que se impõe hoje é

uma atitude completamente nova que aponte à excelência. A saída da crise só pode vir daí”.

21.05.1998

 

1989

NOVAS TECNOLOGIAS

 

2011

JUSTIÇA

 

Lisboa recebe a Expo’98. O evento mundial, que começou em Maio, não mudou apenas a agenda do

País: foi responsável pela limpeza e urbanização de uma longa faixa ribeirinha da capital.

 

AMBIENTE

 

Carlos Brazão
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Gestor é responsável do sector público da Cisco na Europa, Médio Oriente, África e Rússia (EMEAR). A

multinacional, presente no mercado português, é uma das maiores empresas de tecnologia e inovação

do mundo. O responsável da Cisco em Portugal acredita que “recuperar o país está alémfronteiras. O

desafio primordial é a falta de crescimento da nossa economia. E a retoma apenas pela correção dos

desequilíbrios internos e pelas exportações pode revelar-se demasiado lenta”. Por isso, “urge saber

aproveitar as oportunidades na economia global e recolocar Portugal nas rotas de riqueza, talento e

inovação”. Os exemplos que vêm de fora podem ser motivadores, defende o gestor: “Inspirar-nos

noutros pequenos países que alavancaram o seu sucesso económico em estratégias de

internacionalização, como Israel, Singapura, Coreia ou, agora, o Chile.” E, para rematar a sua

proposta, um desafio ao país: “Voltar a alargar horizontes...”.

 

Luís Sáragga Leal

Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é hoje sócio da PLMJ, uma

das maiores sociedades de advogados do país. A área corporate e de fusões e aquisições está entre as

suas principais áreas de actividade. “Promoveria a redução do número de Deputados de 230 para 180,

mínimo previsto na Constituição, e equivalente redução do número de autarcas, com o consequente

reforço da magistratura judicial, dado que os Tribunais são manifestamente o órgão de soberania mais

carenciado de recursos para poder cumprir cabalmente as suas funções judiciais, fundamentais num

Estado de direito democrático, também como garante dos direitos, liberdades e garantias dos

cidadãos”.

 

João Joanaz de Melo

Professor de Engenharia do Ambiente na Universidade Nova de Lisboa e presidente do GEOTA, é uma

das figuras mais relevantes na área do ambiente e da sustentabilidade em Portugal. O seu trabalho

hoje não passa apenas pela universidade, mas também por parcerias com empresas privadas. Joanaz

de Melo defende três pilares decisivos para o futuro. “Primeiro, a sustentabilidade: valorizar as

paisagens naturais e humanizadas, a cultura, a gastronomia, os produtos regionais, a capacidade de

acolhimento, inovação e adaptação: marcas de identidade nacional, que nos diferenciam pela

qualidade no mercado global”. Em segundo lugar, “custo-eficácia: investir em eficiência energética,

requalificação urbana, transportes públicos; cancelar novas barragens, auto-estradas e outras obras

faraónicas”. E, por fim, o engenheiro do ambiente aposta na “cidadania proactiva: promover a

educação, a sociedade civil e o empreendorismo”.

 

“Promoveria a redução do número de Deputados de 230 para 180, mínimo previsto na Constituição, e

equivalente redução do número de autarcas.”

 

Madalena Perestrelo Edgar Domingues

Terminou Engenharia de Computadores e Telemática na Universidade de Aveiro, com média de 17,5

valores. Tem 23 anos e é da Marinha Grande. “O governo tem de ser mais transparente de forma a

haver rigor na execução orçamental e a permitir uma participação mais activa dos cidadãos nos
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assuntos públicos. A informatização dos serviços públicos, através da criação de um sistema

informático unificado, possibilitará a redução das despesas e da burocracia, aumentando o controlo e o

rigor destes. No sector privado, as empresas têm de apostar na internacionalização para contrariarem

a estagnação da economia, inovando e garantido qualidade”. Tem 22 anos e está a fazer o estágio de

advocacia, depois de ter terminado o curso de direito na Faculdade de Direito da Universidade de

Lisboa com a média de 19 valores. “O Direito tem um papel a cumprir. Uma medida louvável foi a

proibição, em 2010, da ‘naked short selling’, que protege os mercados, sem aumento de austeridade.

O imposto extraordinário sobre o sector bancário, previsto no Orçamento do Estado para 2011,

permitiria, porventura, reduzir a sobrecarga de trabalhadores dependentes e pensionistas. São

exemplos. Lembremo-nos da “curva de Laffer”. Não estaremos a chegar à improdutividade da

sobrecarga fiscal? Os jovens sentem quase um “dever” de sair do país. Importa combatê-lo”.

 

Daniel Geraldo

Com 25 anos, terminou agora o mestrado integrado em Engenharia do Ambiente na Faculdade de

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, com média de 14. “Estamos a criar uma economia

insustentável, a reduzir postos de trabalho em vez de os aumentar. Assim nunca conseguiremos

crescer”, aponta Daniel Geraldo, que defende uma imediata inversão desta tendência. Concentrando-

se na sua área de estudo, o mestre em Engenharia do Ambiente critica também a falta de aposta nas

“empresas que trabalham nas energias renováveis, todas elas. Temos muita insolação, boas

capacidades na área do vento, uma costa enorme”, aponta.

04.01.99

 

1989

ARQUITECTURA

 

2011

MEDICINA

 

É o primeiro ano de todos os desafios da moeda única europeia e que começam com a entrada de

Portugal na zona euro. A Europa começa o ano a marcar as manchetes do jornal.

 

CULTURA

 

Eduardo Souto Moura

Natural do Porto, 59 anos, formou-se em Arquitectura na Escola Superior de BelasArtes do Porto.

Arquitecto de reputação internacional, ganhou o prémio Pritzker 2011, o ‘nobel’ da arquitectura. “O

que precisamos”, diz, “é de dinheiro para resolver a situação. A minha ideia é que só ultrapassamos

esta situação quando conseguirmos dinheiro. Eu sei que estamos numa altura em que temos de

poupar dinheiro e nós estamos a poupar. Também acho que é preciso fechar a torneira e estancar a

água. Estamos numa altura em que é preciso refazer a sala que ficou estragada com a água e nisso
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não vejo meios de o fazer. Mas não vejo nenhuma proposta para relançar a economia. Os bancos não

têm dinheiro e a minha pergunta é: se vão perdoar metade da dívida à Grécia, como fica a dívida

portuguesa? É preciso decidir se saímos do euro e voltamos ao escudo. Nesta situação não podemos

continuar”, alerta o arquitecto.

 

Eduardo Barroso

Aos 62 anos, continua apaixonado pela medicina, sendo um dos maiores especialistas em transplantes

em Portugal. É também professor associado de Cirurgia na Universidade Nova de Lisboa. “É preciso

alterar as regras, mudar de paradigma. Como fazer? Não sei. Sei é que, com as actuais regras, países

como Portugal não vão conseguir cumprir metas impostas por autênticos ‘gangs’, só interessados em

acumular lucros imorais à custa da exploração dos povos”, alerta o médico. “De momento é preciso

fazer um esforço para manter, em áreas como a saúde, a garantia de acesso e equidade, com

qualidade. E muito há a fazer nesta área, reduzindo desperdícios, aproveitando sinergias, que não só

não custam mais dinheiro como podem aumentar a qualidade. Em alturas de crise, mais do que fazer

cortes cegos, é preciso imaginação e vontade política. Temos é de garantir, dentro do Serviço Nacional

de Saúde, qualidade, sem demagogias, explicando aos cidadãos que muitas das reformas, para além

de necessárias podem ser benéficas.”

 

Dalila Rodrigues

Doutorada em História de Arte e especialista em pintura portuguesa antiga, foi directora do Museu

Nacional de Arte Antiga e, mais recentemente, passou por cargos directivos na Casa da Música e na

Casa das Histórias. “Não sendo economista, parece-me simples e assertiva a ideia genérica de que a

resolução do problema do défice orçamental não pode constranger o nível de actividade económica,

sob pena de o primeiro não ter resolução (devido à quebra de receitas de uma recessão induzida pelos

cortes na despesa)”, defende a historiadora de arte. “Será necessário definir programas conjuntos de

reestruturação da dívida para os países periféricos da zona euro, combinando a solidariedade europeia

com crescimento económico, de modo a estancar a necessidade de recurso a financiamento externo.

Internamente, será necessário promover uma profunda, rápida e eficaz reforma administrativa do

Estado de modo a evitar o desperdício dos fundos públicos e a garantir a imprescindível dimensão

social”.

 

Sofia Dias Machado

Terminou o curso de Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto com média

de 16, tendo feito Erasmus na École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Trabalha na Sonae MC.

“Devo perceber as potencialidades das pessoas e do território onde habito. Devo ter a mente

disponível para olhar à minha volta e reconhecer oportunidades. Devo confiar que posso concretizar os

projectos em que acredito, com criatividade, empenho, resiliência e seriedade”. É com esta

mentalidade que Sofia Dias Machado procura afectar positivamente o futuro de Portugal, encontrando-

se actualmente a trabalhar num projecto de criação de um hectar de produção agrícola em modo

biológico de plantas aromáticas.
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Daniela Agostinho Francisco Valente

Encontra-se de momento a frequentar o 6º ano do mestrado integrado em Medicina na Faculdade de

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, registando uma média de 15 nos primeiros cinco

anos. “Portugal está a atravessar uma crise grande, mas a aposta diferenciadora entre os países que

sobrevivem ou não à crise é o investimento nos jovens. Os que vão ocupar, no futuro, os cargos

superiores, os líderes de amanhã”, defende Francisco Valente. Para o estudante de Medicina, é

fundamental que o seu sector continue a fazer um “esforço de atracção dos melhores investigadores,

no sentido de melhorar a nossa capacidade de prevenção da doença e não só o seu tratamento”.

Daniela Agostinho tem 26 anos e frequenta o Doutoramento em Estudos de Cultura na Faculdade de

Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, no âmbito do Consórcio de Lisboa. Concluiu a

licenciatura em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa com 16 valores. “Na

Universidade Católica, no âmbito do programa Lisbon Consortium, temos vindo a fazer uma reflexão

sólida sobre a cultura nas suas múltiplas dimensões, acentuando a necessidade de uma literacia

cultural que nos permita pensar a sociedade para além da sua dimensão económica”, revela Daniela

Agostinho, que defende que “o grau de desenvolvimento de um país também se mede, e muito, pelo

nível de produção científica, cultural e artística. Numa época de falência das grandes narrativas, a

“crise” não é superável tomando uma única via. É preciso pensar o social no seu horizonte cultural”.

Conheça 22 propostas 1989 para salvar o futuro do País 2011

Um grupo de 22 figuras públicas e de jovens promessas propõe um plano para o futuro do País. ? P28

A 32

 

Espec anivers ial ário

 

 

Mar: via polivalente e integrada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Diário Económico - Caixa Empresas

 

Duas empresas do Algarve, que souberam associar o conhecimento científico e a inovação, são bons

exemplos de como o mar é um excelente veículo de novos negócios, mas também da reconversão dos

negócios tradicionais.

 

Para ser hoje um reconhecido produtor de sai marinho tradicional e de micro- algas, a Necton, ainda

em fase de unidade piloto, teve de ser capaz de readaptar o seu foco de negócio e de ultrapassar dois

grandes reveses ligados à sua aposta empresarial inicial, a produção de beta caroteno natural.

Com uma equipa jovem, motivada e muitidisciplinal, e com 12 hectares de salinas tradicionais à

disposição em pleno Parque da Ria Formosa, a Necton especializou-se assim no desenvolvimento de
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novas tecnologias de produção de microalgas, de produtos de microalgas concentradas (tendo sido a

primeira empresa europeia a produzir e a comercializar este produto) e, claro, de sal.

A inovação constitui um dos seus principais instrumentos: no aproveitamento das microalgas, na

recuperação de tecnologias tradicionais de produção de sal e na própria vertente empresarial (criação

de duas spin-out   uma de cosmética natural, outra de energias renováveis).

Em ambas as áreas de negócio, a Necton   Companhia Portuguesa de Culturas Marinhas, S.A. é hoje

uma empresa mundialmente reconhecida e com uma expressiva fatia de clientes internacionais, sendo

o segundo maior produtor de flor de sal da Europa.

O futuro projectado desta empresa, sediada em Belamandil (concelho de Olhão), permanecerá

ancorado na inovação e no empreendedorismo, de que são exemplo, respectivamente, o

desenvolvimento do conceito de pegada ecológica nos produtos de sal e a sua réplica na moderna

distribuição europeia.

João Navalho, administrador da Necton, sublinha que  o mar representa para nós um desígnio, uma

inevitabilidade, ou mesmo uma evidência; depois são sempre as pessoas que inventam novas rotas e

que fazem a diferença .

Já a MarSensing, desde 2008 que nos ajuda a ouvir o que se passa dentro de água. Esta empresa, que

nasceu das valências científicas desenvolvidas na Universidade do Algarve, dedica-se não só ao

desenvolvimento de dispositivos electrónicos para a acústica submarina, como também à prestação

geral de serviços de consultadoria nesta área.

São três as áreas de oportunidade da acústica submarina: a monitorização da poluição sonora

submarina; os estudos para a preservação dos cetáceos (em complemento à foto-observação) e os

dispositivos avançados para a aplicação militar.

Exemplo da acção da MarSensing é o programa de monitorização de ruído submarino do Projecto

Aquícola da Praia de Mira (com duração de quatro anos), executado por esta empresa algarvia. Outro

projecto, o SURGE, permite caracterizar e, possivelmente, melhorar o desempenho ambiental nos

dispositivos de conversão da energia das ondas (em Peniche).

A MarSensing desenvolveu também um produto colocado à venda este ano: um gravador acústico

subaquático, compacto e versátil, que permite a monitorização do ruído e a monitorização de

cetáceos. Além destes três projectos, a MarSensing conta com várias participações em projectos

científicos.

Para Cristiano Soares, sócio-gerente da MarSensing,  existe na acústica submarina um nicho de

mercado estreito, que pode ser explorado por microempresas como a MarSensing. Ambiente, biologia

e marinha são áreas a considerar .

Ambos os exemplos foram citados na Conferência organizada pela Caixa sobre Economia do Mar, que

decorreu a 12 de Outubro na Universidade do Algarve, em Faro. Um dos pontos da costa nacional,

onde o mar defende a sua viabilidade económica.
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Universidade do Algarve vai ter jornadas bienais para acompanhar aplicação da
Convenção-Quadro do Conselho da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/nacional/artigo/universidade-do-algarve-vai-ter-jornadas-bienais-
para-acompanhar-aplicacao-da-convencao-quadro-do-conselho-da-
europa_13274155.html

 

Património

 

 A Universidade do Algarve assumiu hoje o compromisso de organizar, de dois em dois anos, as

jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito do Património

Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural -- Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu hoje, no Cineteatro de Loulé.

 

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.
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Novo livro sobre a República resulta de conferências realizadas na região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121482

 

O livro A República - Figuras, Escritas e Perspectivas, coordenado por João Carlos Carvalho, docente e

investigador da Universidade do Algarve (UAlg), acaba de ser editado pelas Edições Colibri, sendo o

resultado de um ciclo de conferências realizadas na região.

 

 Numa iniciativa conjunta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e

da Câmara Municipal de Olhão realizaram-se, entre setembro de 2010 e janeiro de 2011, dez

conferências, sob o tema A República - Figuras, Escritas e Perspectivas.

 

 "Procurou-se evocar e debater as ideias e representações, aspirações, realizações e legados dos

primeiros e complexos tempos do regime, revisitando a produção literária e filosófica de vários autores

dessa época, nas suas vertentes utópicas, nos empenhos intelectuais que a sustentaram, nas apostas

de modernidade nelas contidas, assim como vozes discordantes de certos aspetos da instauração da

República".

 

 Dessas dez conferências, que se alternaram entre a biblioteca municipal de Olhão e a biblioteca da

Universidade do Algarve, publicam-se agora, neste volume, nove versões escritas (não foi possível,

"por razões perfeitamente compreensíveis, dar à estampa uma delas", justifica a UAlg), havendo casos

em que os seus autores procederam a algumas alterações em relação à conferência original e outros

que preferiram manter os seus textos inicialmente proferidos.

 

 O leitor poderá deparar-se com autores como António Sardinha, Teixeira de Pascoaes, Fernando

Pessoa, José Rodrigues Miguéis, M. Teixeira Gomes, João Lúcio, José Gomes Ferreira, Miguel de

Unamuno, António Sérgio, Leonardo Coimbra, Antero de Quental, Basílio Teles, entre outros, bem

como com os ecos da República na imprensa algarvia da época.

 

 João Carlos Carvalho, que coordena o volume, é doutorado em Literatura Portuguesa Clássica e

professor de Literatura e Cultura Portuguesas e Comparadas. É também autor de diversos livros,

artigos de revistas e de comunicações apresentadas em congressos nacionais e internacionais, sobre

várias áreas, como literatura, cultura, teoria e crítica literárias, semiótica e retórica, arte e ciência.
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 Redacção/RS

 

 08:43 sexta-feira, 28 outubro 2011
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Património: Universidade do Algarve vai ter jornadas bienais para acompanhar
aplicação da Convenção do Conselho da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/patrimonio-universidade-do-algarve-vai-ter-jornadas-bienais-
para-acompanhar-aplicacao-da-convencao-do-conselho-da-europa=f684152

 

Actualidade

 

 21:13Sexta feira, 28 de outubro de 2011

 

 Faro, Loulé, 28 out (Lusa) -- A Universidade do Algarve assumiu hoje o compromisso de organizar, de

dois em dois anos, as jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito

do Património Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural -- Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu hoje, no Cineteatro de Loulé.

 

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.
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Património: Universidade do Algarve vai ter jornadas bienais para acompanhar
aplicação da Convenção do Conselho da Europa | iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/lusa/patrimonio-universidade-algarve-vai-ter-jornadas-bienais-
acompanhar-aplicacao-da-convencao-cons

 

Faro, Loulé, 28 out (Lusa) -- A Universidade do Algarve assumiu hoje o compromisso de organizar, de

dois em dois anos, as jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito

do Património Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural -- Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu hoje, no Cineteatro de Loulé.

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.
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Económico celebra 22 anos a pensar no futuro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Económico Online

URL: http://economico.sapo.pt/noticias/economico-celebra-22-anos-a-pensar-no-
futuro_130090.html

 

Na edição de aniversário, o Económico desafiou figuras públicas e estudantes a apresentarem as suas

propostas para o futuro.

Marcelo Rebelo de Sousa não tem um plano para o País - tem pelo menos três que, defende o

professor, podem contribuir para restaurar a economia e a confiança dos portugueses. E, para

resumir, usa três simples ideias: vontade reformista, unidade e resiliência. "Estas são as três

condições para ultrapassarmos a presente crise, que não é a mais grave já vivida pelo País e,

possivelmente, não será a última", explica o professor de Direito e um dos comentadores políticos

mais populares da actualidade.

A explicação do professor é apenas uma entre 22 propostas para salvar o futuro do País. Na edição em

que celebra 22 anos, o Diário Económico lançou o desafio a 11 personalidades públicas de diferentes

áreas com responsabilidades em cargos públicos e empresas privadas e a 11 estudantes,

seleccionados entre os melhores alunos das respectivas áreas. Entre as orientações propostas por

figuras consagradas e jovens promessas da gestão, economia, direito, arquitectura, ambiente,

empreendedorismo, política, engenharia, tecnologias, medicina e cultura, juntaram-se 22 ideias e um

plano que pretende deixar pistas para o futuro nacional.

Há várias preocupações comuns e ideias partilhadas por todos os que deixaram as suas ideias ao país.

E começam por reconhecer que a grande prioridade é resolver a questão do financiamento para

manter a economia viva e para que o país seja capaz de cumprir os seus compromissos. Depois,

chegam as apostas de futuro. O empresário Rui Nabeiro apela ao optimismo e à competência, António

Mexia aposta nas oportunidades de mudança geradas pela própria crise, Ferreira de Oliveira acredita

que o empreendedorismo é uma solução inteligente, Joanaz de Melo quer mais sustentabilidade e

cidadania.

Todos reconhecem, contudo, que uma só ideia não chega. O economista Silva Lopes defende mesmo

que é impossível dar uma única solução para salvar o país e, por isso, sugere lançar o debate sobre

uma questão esquecida na crise: como encontrar crescimento na austeridade. O médico Eduardo

Barroso também começa por responder ao desafio com uma interrogação: "O meu plano? Tomara eu

saber qual o plano para salvar o Serviço Nacional de Saúde", comentou. Uma coisa é certa: "O futuro

de Portugal está ligado ao futuro da Europa e até do mundo", alerta.

Do lado das jovens promessas, que começam agora a sair das universidades, o discurso varia, mas há

muitas ideias comuns: desde a necessidade de ser transparente e rigoroso na gestão das finanças e
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dos bens públicos até à urgência de manter o optimismo e apostar na produtividade e na inovação.

São 22 testemunhos, todos eles fazem agora parte de um plano para o futuro.

 Depoimentos recolhidos por Ana Maria Gonçalves, Carla Castro, Carlos Caldeira, Elisabete Felismino,

Elisabete Soares, Francisco Teixeira, Hermínia Saraiva, Isabel Lucas, Mafalda de Avelar, Pedro

Quedas, Sara Piteira Mota

   Empreendedorismo

 Rui Nabeiro

 

 Rui Nabeiro criou a Delta há 50 anos. Aos 80, o comendador continua a gerir os destinos da fábrica

que hoje se transformou num dos grandes grupos económicos portugueses, com interesses em vários

sectores agro-alimentares.

 "Portugal, assim como outros países europeus, está a passar por um período em que é necessário

fazer sacrifícios. Mas esses sacrifícios devem ser encarados por todos de forma positiva. Precisamos de

pensar e agir com optimismo, e provar que os portugueses são um povo lutador e, acima de tudo,

trabalhador", defende Rui Nabeiro. "Costumo dizer que não precisamos de trabalhar mais, precisamos

de trabalhar melhor, e é com esta forma de estar na vida e nos negócios, que podemos contrariar e

ultrapassar estes momentos difíceis". E, para ilustrar a sua ideia, o empresário cita uminovador:

"Como disse Albert Einstein "Uma crise pode ser uma bênção para qualquer pessoa e para qualquer

nação, porque todas as crises trazem progresso". Basta trabalharmos, mas trabalharmos bem."

 Luís Martins

 

 Tem 27 anos e licenciou-se em Finanças pelo ISCTE-IUL, seguindo-se um mestrado em Marketing

Management. Actualmente, _é o director geral do centro de empreendedorismo Audax-IUL.

Luís Martins defende que o país devia apostar num "programa de financiamento a empresas que estão

em situação delicada. Fazemos um bom trabalho no apoio às 'start-ups' mas esquecemo-nos de

investir nas empresas que já existem, com mais de três anos e que estão em dificuldades". Para o

empreendedor, é crucial o apoio às empresas médias. "Aí é que se pode ajudar, aí é que se pode

investir. É uma ideia muito operacional mas que pode ter grandes influências estratégicas".

 

   Gestão

 António Mexia

 

 Presidente do grupo EDP, tem 54 anos e foi eleito um dos melhores gestores da Europa. Formou-se

em Economia e, antes da energia, passou por várias áreas, entre as quais a banca.

Para o gestor, "Portugal tem um enorme desafio pela frente: no imediato, a resolução da questão do

financiamento da economia, para o qual o caminho do 'saneamento' é indispensável mas não

suficiente, sobretudo numa Europa que necessita de maior coordenação/integração das políticas

orçamentais, fiscais, financeiras e sociais, para retirar incerteza quanto ao futuro do seu projecto.

Estruturalmente, existem questões de excesso de endividamento, de falta de competitividade, de peso

excessivo do Estado, de falta de capacidade de crescimento, que reforçam o sentido claro de urgência
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para uma sociedade mais eficaz e mais justa". No entanto, reforça, "este desafio constitui também

uma grande oportunidade de mudança. É necessário fazer um 'reset' e um ajuste ao modo como

equilibramos direitos e deveres e ajustar o consumo à nossa capacidade produtiva, foco no aumento

da poupança.

 

 José Salgado

 

 É de Lisboa, tem 22 anos e tirou a licenciatura em Economia na Universidade Nova. A seguir fez o

mestrado em Gestão no ISCTE, com média de 18 valores, e foi o vencedor da edição deste ano do

prémio Primus Inter Pares.

"No caso da necessária quebra de mentalidades pode ser seguido: a) um choque do mercado laboral

maior do que o previsto e b) uma superior promoção de cultura de risco. Quanto à escassez de

qualificação a estratégia pode passar por c) atrair talento internacional. O despedimento por justa

causa deve ser alargado para que o empregador possa agir flexivelmente no caso de incompetência ou

improdutividade - eventuais perversidades deste mecanismo serão compensados por um futuro

mercado laboral mais dinâmico", propõe José Salgado.

 

   Economia

 José Silva Lopes

 

 Aos 79 anos, é um dos nomes mais respeitados da economia portuguesa. Licenciado em Finanças

pelo Instituto Superior de Ciências Económicas e Financeiras (actual ISEG), ocupou vários cargos

públicos, como deputado, ministro das Finanças e ainda governador do Banco de Portugal. Mais

recentemente, esteve à frente dos destinos do banco Montepio.

Para o economista, é impossível dar apenas uma solução para salvar a economia do país. solução só,

por isso preferiu responder com uma das coisas que faz falta ser discutida na crise e está a ser

descurada. "Nós devíamos ter austeridade

e crescimento. E as duas coisas a curto prazo são incompatíveis. Mas temos que procurar, mesmo na

austeridade, criar condições para que apareça crescimento. Não a curto prazo, que isso é impossível,

mas a médio/longo prazo. E isso não está a ser suficientemente discutido entre nós. É uma das coisas

que faz falta."

 

 David Jorge

 

 

 Tem 22 anos, é de Lisboa e fez Economia no Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG), com

média de 16 valores.

"Para sair da crise Portugal precisa de alterar o seu aparelho produtivo que se baseia em bens não

transaccionáveis para bens transaccionáveis. É preciso produzir alguns produtos com melhor qualidade

ou a preços mais baixos que os outros países, o que se consegue com uma melhor formação
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profissional, tanto dos trabalhadores como dos empresários. Este ajustamento não é imediato e

acontece à custa de um período com desemprego elevado mas é necessário para Portugal alterar o

seu rumo".

 

   Política

 Marcelo Rebelo de Sousa

 Licenciado em Direito, 62 anos, tem uma carreira marcada pela política e pela vida académica. Hoje é

professor catedrático na Universidade de Lisboa e um dos comentadores políticos mais respeitados da

actualidade.

Há três condições para ultrapassar a crise, defende o professor. "A primeira é a vontade reformista.

Não serve de nada tomar medidas conjunturais se não forem acompanhadas de transformações

estruturais, em particular na reforma do Estado. A segunda condição é a unidade entre os

portugueses, que exige a capacidade de separar o essencial do acessório e o esforço permanente para

alargar a base política, económica e social de apoio ao programa de superação da crise. A terceira

condição é a resiliência, isto é, a capacidade de resistir ao período imediato mais agudo de sacrifícios

sofridos pelos portugueses - se Deus quiser não mais de dois anos -, e ainda de ter a noção de que os

três, quatro ou cinco anos seguintes poderão ser de crescimento fraco sem gerar grande emprego,

significando um esforço que pode ultrapassar uma legislatura."

 

 

 Rodrigo Vaz

 

 Veio dos Açores e, com apenas 19 anos, é finalista da licenciatura de Ciência Política _da

Universidade Católica. A média de curso de Rodrigo Vaz está em 15,3 valores.

"Porque dissemos no passado que 'todos são vencedores', que 'ganhar é participar', porque trocámos

os prémios de mérito pelos de participação, hoje todos querem ganhar. Não porque merecem, apenas

porque sim. Trocámos o ganhar pelo participar, o conhecimento pela pedagogia, o conteúdo pela

forma. O que se impõe hoje é uma atitude completamente nova que aponte à excelência. A saída da

crise só pode vir daí".

 

   Engenharia

 Manuel Ferreira de Oliveira

 Licenciado em Engenharia Electrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é

presidente executivo da Galp desde Janeiro de 2007. O seu envovimento com a área da energia já

começara antes, quando passou pela administração da Petrogal. Pelo meio, foi presidente executivo da

Unicer.

"Promoveria, de todas as formas possíveis, uma cultura de empreendedorismo orientado para a

exportação de bens

e serviços", defende o executivo.

Além disso, reforça, é importante apostar na "valorização social do sucesso e respeito pelo insucesso
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honesto".

 

 João Angelino

 

 Tem 20 anos e veio do Algarve, mais propriamente da Quarteira, para tirar Engenharia Civil no

Instituto Superior Técnico, com média é de 16,9 valores.

"Na minha perspectiva, não existem curas milagrosas para a situação complexa que estamos a

atravessar. A minha experiencia de vida e o meu curso ensinaram-me que é necessário fazer

sacrifícios em função de objectivos futuros ("não deixes para amanhã o que podes fazer hoje"). No

seguimento deste ponto de vista, a minha ideia para salvar o futuro de Portugal passa por dedicarmo-

nos a 110% nas nossas actividades no presente com o objectivo de alcançar um amanhã mais

confortável para todos".

 

   Novas Tecnologias

 

 Carlos Brazão

 Gestor é responsável do sector público da Cisco na Europa, Médio Oriente, África e Rússia (EMEAR). A

multinacional, presente no mercado português, é uma das maiores empresas de tecnologia e inovação

do mundo.

O_responsável da Cisco em Portugal acredita que "recuperar o país está além-fronteiras. O desafio

primordial é a falta de crescimento da nossa economia. E a retoma apenas pela correção dos

desequilíbrios internos e pelas exportações pode revelar-se demasiado lenta". Por isso, "urge saber

aproveitar as oportunidades na economia global e recolocar Portugal nas rotas de riqueza, talento e

inovação". Os exemplos que vêm de fora podem ser motivadores, defende o gestor: "Inspirar-nos

noutros pequenos países que alavancaram o seu sucesso económico em estratégias de

internacionalização, como Israel, Singapura, Coreia ou, agora, o Chile." E, para rematar a sua

proposta, um desafio ao país: "Voltar a alargar horizontes...".

 

 Edgar Domingues

 

 Terminou Engenharia de Computadores e Telemática na Universidade de Aveiro, com média de 17,5

valores. Tem 23 anos e é da Marinha Grande.

"O governo tem de ser mais transparente de forma a haver rigor na execução orçamental e a permitir

uma participação mais activa dos cidadãos nos assuntos públicos. A informatização dos serviços

públicos, através da criação de um sistema informático unificado, possibilitará a redução das despesas

e da burocracia, aumentando o controlo e o rigor destes. No sector privado, as empresas têm de

apostar na internacionalização para contrariarem a estagnação da economia, inovando e garantido

qualidade".

 

   Justiça
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 Luís Sáragga Leal

 Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é hoje sócio da PLMJ, uma

das maiores sociedades de advogados do país. A área corporate e de fusões e aquisições está entre as

suas principais áreas de actividade.

"Promoveria a redução do número de Deputados de 230 para 180, mínimo previsto na Constituição, e

equivalente redução do número de autarcas, com o consequente reforço da magistratura judicial, dado

que os Tribunais são manifestamente o órgão de soberania mais carenciado de recursos para poder

cumprir cabalmente as suas funções judiciais, fundamentais num Estado de direito democrático,

também como garante dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos".

 

 Madalena Perestrelo

 

 Tem 22 anos e está a fazer o estágio de advocacia, depois de ter terminado o curso de direito na

Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa com a média de 19 valores.

"O Direito tem um papel a cumprir. Uma medida louvável foi a proibição, em 2010, da 'naked short

selling', que protege os mercados, sem aumento de austeridade. O imposto extraordinário sobre o

sector bancário, previsto no Orçamento do Estado para 2011, permitiria, porventura, reduzir a

sobrecarga de trabalhadores dependentes e pensionistas. São exemplos. Lembremo-nos da "curva de

Laffer". Não estaremos a chegar à improdutividade da sobrecarga fiscal? Os jovens sentem quase um

"dever" de sair do país. Importa combatê-lo".

 

   Ambiente

 João Joanaz de Melo

 

 Professor de Engenharia do Ambiente na Universidade Nova de Lisboa e presidente do GEOTA, é uma

das figuras mais relevantes na área do ambiente e da sustentabilidade em Portugal. O seu trabalho

hoje não passa apenas pela universidade, mas também por parcerias com empresas privadas.

Joanaz de Melo defende três pilares decisivos para o futuro. "Primeiro, a sustentabilidade: valorizar as

paisagens naturais e humanizadas, a cultura, a gastronomia, os produtos regionais, a capacidade de

acolhimento, inovação e adaptação: marcas de identidade nacional, que nos diferenciam pela

qualidade no mercado global". Em segundo lugar, "custo-eficácia: investir em eficiência energética,

requalificação urbana, transportes públicos; cancelar novas barragens, auto-estradas e outras obras

faraónicas". E, por fim, o engenheiro do ambiente aposta na "cidadania proactiva: promover a

educação, a sociedade civil e o empreendorismo".

 

 Daniel Geraldo

 

 Com 25 anos, terminou agora o mestrado integrado em Engenharia do Ambiente na Faculdade de

Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, com média de 14.

"Estamos a criar uma economia insustentável, a reduzir postos de trabalho em vez de os aumentar.
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Assim nunca conseguiremos crescer", aponta Daniel Geraldo, que defende uma imediata inversão

desta tendência. Concentrando-se na sua área de estudo, o mestre em Engenharia do Ambiente critica

também a falta de aposta nas "empresas que trabalham nas energias renováveis, todas elas. Temos

muita insolação, boas capacidades na área do vento, uma costa enorme", aponta.

 

   Arquitectura

 Eduardo Souto Moura

 

 Natural do Porto, 59 anos, formou-se em Arquitectura na Escola Superior de Belas-Artes do Porto.

Arquitecto de reputação internacional, ganhou o prémio Pritzker 2011, o 'nobel' da arquitectura.

"O que precisamos", diz, "é de dinheiro para resolver a situação. A minha ideia é que só

ultrapassamos esta situação quando conseguirmos dinheiro. Eu sei que estamos numa altura em que

temos de poupar dinheiro e nós estamos a poupar. Também acho que é preciso fechar a torneira e

estancar a água. Estamos numa altura em que é preciso refazer a sala que ficou estragada com a

água e nisso não vejo meios de o fazer. Mas não vejo nenhuma proposta para relançar a economia.

Os bancos não têm dinheiro e a minha pergunta é: se vão perdoar metade da dívida à Grécia, como

fica a dívida portuguesa? É preciso decidir se saímos do euro e voltamos ao escudo. Nesta situação

não podemos continuar", alerta o arquitecto.

 

 Sofia Dias Machado

 

 Terminou o curso de Arquitectura da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto com média

de 16, tendo feito Erasmus na École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Trabalha na Sonae MC.

"Devo perceber as potencialidades das pessoas e do território onde habito. Devo ter a mente

disponível para olhar à minha volta e reconhecer oportunidades. Devo confiar que posso concretizar os

projectos em que acredito, com criatividade, empenho, resiliência e seriedade". É com esta

mentalidade que Sofia Dias Machado procura afectar positivamente o futuro de Portugal, encontrando-

se actualmente a trabalhar num projecto de criação de um hectar de produção agrícola em modo

biológico de plantas aromáticas.

 

   Medicina

 Eduardo Barroso

 

 Aos 62 anos, continua apaixonado pela medicina, sendo um dos maiores especialistas em

transplantes em Portugal. É também professor associado de Cirurgia na Universidade Nova de Lisboa.

"É preciso alterar as regras, mudar de paradigma. Como fazer? Não sei. Sei é que, _com as actuais

regras, países como Portugal não vão conseguir cumprir metas impostas por autênticos 'gangs', só

interessados em acumular lucros imorais à custa da exploração dos povos", alerta o médico. "De

momento é preciso fazer um esforço para manter, em áreas como a saúde, a garantia de acesso e

equidade, com qualidade. E muito há a fazer nesta área, reduzindo desperdícios, aproveitando
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sinergias, que não só não custam mais dinheiro como podem aumentar a qualidade. Em alturas de

crise, mais do que fazer cortes cegos, é preciso imaginação e vontade política. Temos é de garantir,

dentro do Serviço Nacional de Saúde, qualidade, sem demagogias, explicando aos cidadãos que

muitas das reformas, para além de necessárias podem ser benéficas."

 

 Francisco Valente

 

 Encontra-se de momento a frequentar o 6º ano do mestrado integrado em Medicina na Faculdade de

Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, registando uma média de 15 nos primeiros cinco

anos.

"Portugal está a atravessar uma crise grande, mas a aposta diferenciadora entre os países que

sobrevivem ou não à crise é o investimento nos jovens. Os que vão ocupar, no futuro, os cargos

superiores, os líderes de amanhã", defende Francisco Valente. Para o estudante de Medicina, é

fundamental que o seu sector continue a fazer um "esforço de atracção dos melhores investigadores,

no sentido de melhorar a nossa capacidade de prevenção da doença e não só o seu tratamento".

 

   Cultura

 Dalila Rodrigues

 Doutorada em História de Arte e especialista em pintura portuguesa antiga, foi directora do Museu

Nacional de Arte Antiga e, mais recentemente, passou por cargos directivos na Casa da Música e na

Casa das Histórias.

"Não sendo economista, parece-me simples e assertiva a ideia genérica de que a resolução do

problema do défice orçamental não pode constranger o nível de actividade económica, sob pena de o

primeiro não ter resolução (devido à quebra de receitas de uma recessão induzida pelos cortes na

despesa)", defende a historiadora de arte. "Será necessário definir programas conjuntos de

reestruturação da dívida para os países periféricos da zona euro, combinando a solidariedade europeia

com crescimento económico, de modo a estancar a necessidade de recurso a financiamento externo.

Internamente, será necessário promover uma profunda, rápida e eficaz reforma administrativa do

Estado de modo a evitar o desperdício dos fundos públicos e a garantir a imprescindível dimensão

social".

 

 Daniela Agostinho

 

 Daniela Agostinho tem 26 anos e frequenta o Doutoramento em Estudos de Cultura na Faculdade de

Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa, no âmbito do Consórcio de Lisboa. Concluiu a

licenciatura em Ciências da Comunicação pela Universidade Nova de Lisboa com 16 valores.

"Na Universidade Católica, no âmbito do programa Lisbon Consortium, temos vindo a fazer uma

reflexão sólida sobre a cultura nas suas múltiplas dimensões, acentuando a necessidade de uma

literacia cultural que nos permita pensar a sociedade para além da sua dimensão económica", revela

Daniela Agostinho, que defende que "o grau de desenvolvimento de um país também se mede, e
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muito, pelo nível de produção científica, cultural e artística. Numa época de falência das grandes

narrativas, a "crise" não é superável tomando uma única via. É preciso pensar o social no seu

horizonte cultural".

 

 

Professores entendem necessidade de cortes - Entrevista a Alberto Almeida

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Postal do Algarve

Jornalistas: Henrique Dias Freire

 

destaque POSTAL – Depois de uma  larga experência ligada ao  ensino, como encara este  novo

desafio de ser diretor  regional de Educação, especialmente nesta conjuntura  difícil? Alberto Almeida

– É verdade que isto vem numa sequência de mais de 30 anos de uma  vida ligada ao ensino. Entrei

na Educação em 1978. E seja  qual for o sítio para onde se  vá, vai-se sempre aprender um  pouco

mais, até morrer. Mesmo sabendo que o mundo da  Educação é complexo, encaroo como um desafio

honroso e  apaixonante embora extremamente trabalhoso.

Quais são as primeiras impressões deste novo desafio? Estou a gostar muitíssimo…  Tive a sorte de

encontrar um  grupo muito especial, desde o  diretor regional adjunto, Dr.  Carlos Nunes, a um quadro

 técnico muito bom. Todos os  que aqui trabalham são gente dedicada com uma grande

disponibilidade e sensibilidade para os problemas das  escolas e da Educação. É uma  experiência linda

e trabalhosa,  que requer uma grande entrega, mas muito enriquecedora  e aliciante.

Um dos maiores desafios  é certamente a remodelação  que aí vem… Exatamente! Em primeiro  lugar,

existe uma conjuntura muito difícil que vai levar  à remodelação das próprias  Direções Regionais,

como a  nossa. Este desafio tem uma  primeira fase, que acaba em  Dezembro de 2012. Depois,

entraremos numa fase nova,  que neste momento não é de  toda desconhecida, mas que  tem muitos

aspetos que ainda  estão pendentes, à espera de  serem clarificados.

Mas o fim das Direções Regionais já não está decidido? O que está decidido é que a  estrutura tal

como existe chegará ao fim em Dezembro de  2012. O que é líquido é que  há um compromisso com

os  diretores regionais em relação ao termo da estrutura  atual, a partir da qual nascerá  uma nova

estrutura. E é dessa  nova estrutura que se vai falando… E nalguns casos até  em demasia, já que ela

ainda  não existe, pois ainda está a  ser desenhada.

Reduzir custos é inevitável A ideia é repensar o sistema em termos de custos e capacidade de

resposta… É efetivamente repensar  todo o sistema em função dos  custos e da situação que o país

atravessa.  A estrutura existente é demasiado pesada? Não tenho a experiência de  poder afirmar tal

coisa. Estou  aqui há um mês e meio. Esta  Direção Regional já teve mais  de 200 funcionários e hoje

estamos reduzidos a 82. O peso  é muito menor do que há uns  anos atrás.

Uma coisa é certa, esta Direção já está mais “magra” comparativamente com outras Direções

Regionais. A “dieta” que  hoje está a ser imposta a todo  o país visa eliminar gastos desnecessários,
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que efetivamente  existem, envolvendo todas as  Direções Regionais mas também os demais

organismos  públicos.  Há uma série de anos que se  fala na necessidade de serem  eliminadas

“gorduras” nas Câmaras Municipais e noutros  setores públicos. Essa é uma  realidade incontornável

que  se põe sobretudo como grande desafio aos atuais e futuros  dirigentes.

Quais são os grandes desafios da Educação? A Educação é algo de tão  nobre e tão importante que

tem de ser vista com muito  carinho por parte do Estado  e de todos nós. Não é em vão  que dizemos

que a Educação  está na base do sucesso de um  país. Os sacrifícios são pedidos  a todos e a Educação

não foge  à regra. Saúde e Educação são,  de resto, os setores mais sensíveis, que importam a todos,

e estão a sofrer cortes tremendos, fruto de uma situação que  esperamos que seja transitória.  Não há

nenhum governante  entre os atuais que não esteja  sensibilizado e não sofra com  estes

constrangimentos que  são obrigados a impor.

A Universidade do Algarve foi, a seguir à Universidade dos Açores, a que menos  entradas de alunos

teve na  primeira fase de admissão  no corrente ano lectivo. Esta  situação é preocupante? Poderá ser.

A Universidade  do Algarve não vive só com o  “capital” da população algarvia. É uma universidade

portuguesa que vive de Portugal,  com alunos das várias regiões.  Mas que é muito afetada pela

grave crise que afeta o país, e  muito particularmente o Algarve. O Algarve, que esteve  entre as

regiões do país com  mais rendimento per capita,  é hoje a região que mais desemprego tem. E isso

afeta a  Universidade, apesar da população algarvia não ser efectivamente o seu único suporte.  Este

é um problema nacional,  mas não sabemos até que ponto é que o facto de o Algarve  estar na

primeira linha das dificuldades económicas nacionais se reflete na população  estudantil.

Ao nível dos vários níveis  de ensino, como é que o Algarve está em relação às restantes regiões do

país? Temos a felicidade de ter um  parque escolar quase estupendo. A Educação entronca num  mar

de situações ligadas ao sucesso. Não fora a suspensão da  quarta fase de renovação das escolas e

diria que o Algarve tem  um parque de escolas invejável,  bem acima da média. Pelo que  conheço das

várias regiões, não  tenho dúvidas de que o parque  escolar do Algarve está a ficar  excelente. Como

estas condições  contribuem para o sucesso dos  alunos, estamos a caminhar no  bom sentido. O país

está numa  grave crise, que se tem agravado nos últimos anos e a partir de  agora vamos sentir

muitíssimo  mais. E isso vai ter reflexos no  próprio aproveitamento.

Como é que isso pode ser  minorado? Há instruções da tutela para  que seja facultado aos alunos

carenciados tudo o que é básico, nomeadamente a alimentação. Há muitas crianças que  têm como

única refeição, a da  escola. E isto tem muito a ver  com o aproveitamento. Alunos  mal alimentados

ou desistem  ou não rendem, não aprendem. Mas, em termos gerais,  estamos ao nível dos outros.

Como interpreta os resultados do Algarve a nível dos  exames nacionais do 12º  ano? Foram bons mas

queremos  que sejam ainda melhores.  Para além da componente da  qualidade das estruturas físicas

- as escolas -, há toda uma  série de componentes importantes que corporizam e vitalizam a

comunidade escolar,  designadamente professores,  pais, funcionários, câmaras,  etc. Os professores

são peça  fulcral e temos excelentes  profissionais. Não nos surpreende. O Algarve não é apenas  uma

região de boas praias e  de bom tempo. Tem tudo o  que as outras regiões têm e  mais alguns

ingredientes que  as outras não têm.

Desmotivação  dos professores  não afecta ensino Não receia, nesta conjuntura, que os professores
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estejam  mais desmotivados? Não, nada. Os professores  não entram na carreira com  base em provas

pontuais, circunstanciais. Iniciaram o seu  percurso suportados numa  formação de vários anos que

atualizam permanentemente,  duma forma contínua. A grande maioria dos profissionais  ligados à

Educação seguiram  esta via por opção. O professor gosta de dar aulas, na sua  grande maioria. Está

demasiadamente envolvido com a sua  profissão e jamais prejudicaria um aluno. A relação entre

aluno e professor, enquanto  formador, na sala de aula  não vai sair prejudicada. As  consequências

desta desmotivação irão, porventura, no  sentido de outras tarefas que  consideram mais secundárias.

 Mas estou convicto de que, no  fundamental, o professor não  vai falhar. Vai compreender  estes

cortes, até porque tem  consciência das razões porque isto acontece. Apesar de  se poder sentir de

certo modo  injustiçado não vai penalizar  a essência da sua função de  professor.

Que mensagem gostaria de  deixar aos pais e alunos? A escola, só por si, não  consegue resolver os

problemas das crianças e dos  • Alberto AlmeidA, diretor regionAl de educAÇÃo, em entrevistA Ao

PostAl Professores entendem  necessidade de cortes o director encara a educação como    ? A

Educação é um dos setores mais afectados pelos cortes  orçamentais. Ainda assim, o diretor regional

de Educação,  Alberto Almeida, acredita que os professores vão continuar  a fazer um bom trabalho no

sentido de garantir a qualidade  do ensino. E pede a colaboração das famílias numa altura  em que

cortar é a mais ouvida “palavra de ordem” nos  corredores do poder.

o     um desafio honroso e apaixonante mas extremamente trabalhoso adolescentes. Precisa da

colaboração dos pais.  Gostaria que os pais reforçassem esse apoio e que  tomassem, definitivamente,

 consciência da importância  da família junto dos filhos,  mais ainda nestes momentos que são cada

vez mais  difíceis, no sentido de que,  em conjunto com a escola,  possamos formar jovens de

excelência de que este país  tanto precisa e espera.  Esperamos muito desta  nova geração. Ao longo

da  história, sempre conseguimos atravessar grandes barreiras, com altos e baixos,  mas sempre com

sucesso. E,  agora, certamente que o conseguiremos, fundamentalmente com estes jovens que  estão

a estudar. Por isso faço  um apelo aos pais no sentido  de apoiarem os filhos tanto  quanto puderem,

de apoiarem a comunidade escolar e  os professores de forma a encontrarmos as soluções para  o

nosso país.

Nota: texto escrito de acordo  com o novo acordo ortográfico DEStaquE  albErtO almEiDa  Em

EntrEviSta Textos e fotos: Henrique Dias Freire Posição  Algarve Posição  Nacional Concelho n.º de

provas Média 1 24 Castro Marim 54 3,11 2 31 Aljezur 65 3,08 3 83 Faro 1001 2,93 4 111 Tavira 317

2,87 5 138 Lagoa 506 2,82 6 154 Monchique 86 2,79 7 188 VRSA 306 2,73 8 196 Portimão 937 2,72

9 197 Vila do Bispo 56 2,71 10 224 Silves 386 2,66 11 228 Alcoutim 29 2,66 12 232 Olhão 564 2,65

13 234 Albufeira 635 2,65 14 243 Loulé 1074 2,62 15 251 S B de Alportel 159 2,59 16 262 Lagos 499

2,56 ENSINO BÁSICO (resultados por concelhos) 2011 2010 Escola Concelho N.º de provas Média 1 1

35 Colégio Internacional de Vilamoura Loulé 14 14,96 2 94 69 Escola Secundária Gil Eanes-Lagos

Lagos 173 11,47 3 100 215 Escola Básica e Secundária de Albufeira Albufeira 112 11,40 4 115 130

Escola Secundária de José Belchior Viegas S B de Alportel 152 11,27 5 167 233 Escola Secundária

Júlio Dantas Lagos 364 10,88 6 184 208 Escola Secundária Poeta António Aleixo Portimão 674 10,81 7

189 236 Escola Secundária de Pinheiro e Rosa Faro 391 10,79 8 199 218 Escola Secundária João de

Deus Faro 783 10,75 9 287 314 Escola Secundária de Albufeira Albufeira 559 10,34 10 301 94 Escola
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Secundária Manuel Teixeira Gomes-Portimão Portimão 437 10,28 11 310 441 Escola Internacional do

Algarve Lagoa 68 10,25 12 312 193 Escola Secundária de Loulé Loulé 636 10,24 13 347 372 Escola

Secundária de Silves Silves 434 10,09 14 382 355 Escola Secundária Dr. Jorge Augusto Correia Tavira

441 9,93 15 449 452 Escola Secundária Tomás Cabreira - Faro Faro 233 9,63 16 473 423 Escola

Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes Olhão 618 9,42 17 482 489 Escola Secundária da Drª Laura

Ayres - Quarteira Loulé 326 9,40 18 529 587 Escola Secundária Padre Antº Martins Oliveira Lagoa 55

9,07 19 531 398 Escola Secundária de Vila Real de Santo António VRSA 436 9,05 Posição  Algarve

2011 ENSINO SECUNDÁRIO (resultados por escolas) 2011 2010 Escola Concelho Nº Provas Exame 1

48 39 Colégio Nossa Senhora do Alto Faro 58 3,45 2 73 0 Colégio Internacional de Vilamoura Loulé 43

3,33 3 121 137 E.B. 2,3 Santo António Faro 150 3,12 4 178 764 E.B.I./J.I. de Paderne Albufeira 58

3,00 5 263 284 Escola Internacional do Algarve Lagoa 76 2,86 6 287 226 E.B. 2,3 Dr. Joaquim Rocha

Peixoto Magalhães Faro 194 2,82 7 356 386 E.B. 2,3 do Rio Arade Lagoa 68 2,76 8 378 253 E.B.I./J.I.

de Aljezur Aljezur 72 2,75 9 380 693 E.B. 2,3 Padre João Coelho Cabanita Loulé 170 2,75 10 386 532

E.B.I./J.I. de Montenegro Faro 143 2,74 11 404 948 E.B. 2,3 Dr. Garcia Domingues Silves 108 2,73 12

442 744 E.B. 2,3 D. Dinis Loulé 108 2,70 13 447 703 E.B. 2,3 Naus Lagos 146 2,70 14 455 454

E.B.I./J.I. D. Manuel I (Tavira) Tavira 213 2,69 15 461 375 E.B. 2,3 Prof. José Buísel Portimão 188

2,69 16 497 477 E.B. 2,3 Algoz Silves 82 2,67 17 521 766 E.B. 2,3 Ferreiras Albufeira 80 2,65 18 569

902 E.B.I./J.I. José Carlos da Maia Olhão 172 2,62 19 588 725 E.B. 2,3 D. Martinho de Castelo Branco

Portimão 269 2,61 20 603 897 E.B. 2,3 Dr. Alberto Iria Olhão 71 2,59 21 649 971 E.B. 2,3 João de

Deus Silves 80 2,56 22 654 631 E.B. 2,3 Dr.António da Costa Contreiras Silves 100 2,56 23 683 768

E.B. 2,3 Professor João Cónim (Estômbar) Lagoa 35 2,54 24 718 554 E.B. 2,3 D. Afonso III Faro 194

2,53 25 736 818 E.B. 2,3 Júdice Fialho Portimão 178 2,51 26 742 950 E.B. 2,3 Dr. Francisco Cabrita

Albufeira 163 2,51 27 745 232 E.B.I. de Mexilhoeira Grande Portimão 73 2,51 28 750 665 E.B. 2,3 D.

Paio Peres Correia Tavira 119 2,50 29 770 706 ES com 3º Ciclo de VRSA VRSA 90 2,50 30 808 644

E.B. 2,3 Prof. Diamantina Negrão Albufeira 151 2,48 31 810 210 E.B. 2,3 Castro Marim Castro Marim

63 2,48 32 813 519 E.B. 2,3 Prof. Paula Nogueira Olhão 114 2,47 33 849 635 E.B. 2,3 de Monchique

Monchique 64 2,45 34 853 755 E.B. 2,3 Dr. José de Jesus Neves Júnior Faro 184 2,45 35 862 1087

E.S. com 3º Ciclo de Drª. Laura Ayres Loulé 170 2,45 36 875 951 E.S. com 3º Ciclo de Gil Eanes

Lagos 196 2,44 37 876 835 E.B. 2,3 João da Rosa Olhão 96 2,44 38 877 837 E.B. 2,3 Dr. António de

Sousa Agostinho Loulé 160 2,44 39 879 1007 E.B. 2,3 Eng. Duarte Pacheco Loulé 224 2,44 40 893 0

E.B. 2,3 Dr. António João Eusébio Olhão 65 2,43 41 901 573 E.B. 2,3 Infante D. Fernando (V.N.

Cacela) VRSA 80 2,43 42 933 776 E.B. 2,3 D. Martim Fernandes Albufeira 199 2,41 43 974 0 E.B.I. de

Martinlongo Alcoutim 34 2,38 44 991 1043 E.B. 2,3 D. João II (Alvor) Portimão 54 2,37 45 1041 752

E.B. 2,3 de São Vicente Vila do Bispo 98 2,33 46 1050 808 E.B. 2,3 D. José I (VRSA) VRSA 82 2,32 47

1087 881 E.B. 2,3 Poeta Bernardo Passos S B Alortel 195 2,28 48 1098 0 E.S. com 3º Ciclo Padre

António M. de Oliveira Lagoa 142 2,27 49 1114 496 E.B.I. Prof. Dr. Aníbal Cavaco Silva Loulé 128 2,25

50 1153 1110 E.B.S. de Albufeira Albufeira 102 2,22 51 1204 1009 E.B. 2,3 de Lagos Lagos 216 2,15

52 1220 0 E.B.I./J.I. de Salir Loulé 37 2,11 53 1221 1040 E.B. 2,3 Eng. Nuno Mergulhão Portimão 74

2,11 54 1237 0 E.B.I. de Alcoutim Alcoutim 15 2,07 55 1241 1090 E.B. 2,3 Poeta Emiliano da Costa

(Estoi) Faro 146 2,05 56 1276 1030 E.B. 2,3 Dr. João Lúcio Olhão 50 1,92 57 1277 863 E.B. 2,3 de
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Monte Gordo VRSA 71 1,92 Posição  Nacional ENSINO BÁSICO (resultados por escolas) Posição

Algarve  2011 O COlÉgiO internaCiOnal de VilamOura atingiu este ano o primeiro lugar no  ranking

nacional de escolas secundárias,  de acordo com os dados divulgados pelo  jornal Expresso, com uma

média em exames de 14.96 valores.

Ainda de acordo com o mesmo semanário, no Algarve ocupam ao nível do ensino  secundário, o

segundo e terceiro lugares do  ranking, as Escolas Secundária Gil Eanes de  Lagos e Básica e

Secundária de Albufeira.  Nos últimos lugares estão classificadas na  região as escolas secundárias

Dr.ª Laura Aires, em Loulé, a Padre António Martins Oliveira, em Lagoa, e a Secundária de Vila Real

de Santo António, respectivamente nos 16º,  17º e 18º lugares.

No ensino básico, o panorama não é tão  animador para o Algarve. A primeira escola  algarvia no

ranking nacional neste nível de  ensino surge no 48º posto.

O Colégio Nossa Senhora do Alto, em  Faro, lidera assim as escolas básicas da região, seguido pelo

Colégio Internacional de  Vilamoura, em Loulé, (posição 73 a nível nacional) e pela EB 2,3 Santo

António, em Faro,  (posição121 a nível nacional).

Neste capítulo, as escolas pior colocadas  no ranking nacional são a EB 2,3 de Monte  Gordo, na

posição 1277 do ranking português, a EB Dr. João Lúcio de Olhão, com a  posição 1276 e a EB 2,3

Poeta Emiliano da  Costa em Estoi, Faro, na posição1241.  A nível concelhio, no Algarve o ranking  do

conjunto das escolas de cada município  atribuiu ao nível do ensino básico o primeiro lugar a Castro

Marim (24 a nível nacional)  seguindo-se-lhe Aljezur e Faro. Nos últimos  lugares neste capítulo estão

os concelhos de  Loulé, São Brás de Alportel e Lagos, o último  da lista.

 A nível nacional, e ainda de acordo com o  Expresso, as melhores escolas secundárias do  ranking a

seguir ao Colégio Internacional de  Vilamoura são o Colágio Manuel Bernardes  de Lisboa e o Colégio

Ribadouro no Porto.

No que respeita às escolas básicas, o  Ensino A posição das escolas regionais no ranking nacional

ranking nacional viu conquistados os primeiros três lugares pelo Externato Nossa  Senhora da Paz, no

Porto, Externato As  Descobertas, de Lisboa, e pelo Colégio  Horizonte, também situado na cidade

invicta.  espero dos jovens um portugal de sucessos >  Fomos conhecer como se sente o  novo

director regional de Educação.  Apesar dos actuais tempos de grandes  dificuldades, Alberto Almeida

revelase optimista e um grande apaixonado  pelo ensino. Confia nos professores e  acredita que, com

o apoio das famílias,  os jovens estudantes façam um Portugal de sucessos p. 2 e 3
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Universidade do Algarve vai ter jornadas bienais para acompanhar aplicação da
Convenção-Quadro do Conselho da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20738&visual=8&id=0&print_article
=1

 

Património

 

 A Universidade do Algarve assumiu hoje o compromisso de organizar, de dois em dois anos, as

jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito do Património

Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural -- Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu hoje, no Cineteatro de Loulé.

 

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.
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AIA comemora 3º aniversário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Pi-Racing.com

URL: http://www.pi-racing.com/link.asp?TOPIC_ID=7055

 

Publicada - 28 Out 2011 :  02:35:12

 

 Foi a 2 de Novembro de 2008 que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) abriu portas depois de

apenas sete meses de construção. Um projecto de interesse nacional (PIN) que tem levado o nome de

Portugal um pouco por todo o mundo e pelas melhores razões. Três anos de muitos eventos

desportivos, três anos de muito trabalho, três anos de muita dedicação.

 

 Se em 2008, o Algarve Motor Park apenas se resumia à pista principal, três anos volvidos o projecto

continua a ser alvo de investimentos e de crescimento. Desde então entrou em funcionamento a

Racing School, a escola de condução do AIA que visa a formação mas também a vivência de

experiências únicas; o Kartódromo Internacional do Algarve um dos maiores e melhores kartódromos

da Europa; o Off Road Park, uma pista de todo-o-terreno que se assemelha às especiais das melhores

corridas de TT e ralis do mundo; a Central Foto voltaica, uma infra-estrutura que visa a produção de

energia eléctrica; Zona Comercial, o Hotel de 5 estrelas da cadeia Radisson e Apartamentos Vista do

Falcão que se encontram na recta final de conclusão e que será um projecto âncora, fechando o ciclo

dos serviços necessários a qualquer evento e o Parque Tecnológico que vai albergar uma série de

empresas ligadas ao sector automóvel.

 

 Numa altura em que a conjuntura económica nacional se tem vindo a agravar, a Parkalgar, entidade

que gere o Algarve Motor Park, tem orientado a sua estratégia de actuação para o mercado

internacional, o que lhe permite uma elevada taxa de ocupação do circuito ao longo de todo o ano. Os

prémios que foram atribuídos ao Autódromo Internacional do Algarve, os muitos editoriais elogiosos

que foram sendo publicados nos quatro cantos do mundo e o seu número de eventos desportivos e

apresentações mundiais deixam os responsáveis cientes de que o projecto tem um valor inigualável.

 

 "Quando demos início ao projecto não o idealizámos com esta dimensão. Mas à medida que fomos

trabalhando, chegámos à conclusão que ele só faria sentido se pudesse ter em funcionamento todas

as valências dos desportos motorizados assim como estruturas de apoio. Na altura pode ter parecido

megalómano, mas as várias valências do projecto fizeram com que fosse diferenciador à escala

internacional. E os eventos que temos realizado e o grau de satisfação dos nossos clientes mostram-
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nos que fizemos a escolha certa", começou por dizer Paulo Pinheiro, o mentor deste projecto.

 

 Para muitos o AIA é apenas um local onde se realizam corridas de motos ou carros. Puro engano.

Esse é um aspecto importante do funcionamento da estrutura, aquele que nos remete para o

panorama nacional e internacional dos desportos motorizados, mas não aquele que viabiliza

financeiramente o investimento até agora efectuado. Os testes, 'track days', eventos 'corporate' e

outro tipo de acções são o 'core business'.

 

 "A nossa taxa de ocupação desde a abertura do circuito tem sido na ordem dos 85% por ano. Este

número reflecte bem o nosso trabalho diário. Temos sido palco, recorrentemente, de apresentações

mundiais, de testes sigilosos e de um sem número de outras acções. Estamos sempre em actividade",

continuou.

 

 Para a região do Algarve, em particular de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve tem um

papel importante ao nível do sector económico, pois para além de quebrar a sazonalidade própria da

região, é uma empresa importante face ao número de empregados que tem, mas também no recurso

a serviços de empresas locais: "Por vezes não se dá importância a estes pequenos detalhes, que são,

na conjuntura económica actual, de extrema importância. Temos procurado criar uma maior

proximidade com a população da região a todos os níveis. Queremos que a região veja o AIA como

impulsionador da actividade económica e que se orgulhem do que aqui foi construído", reforçou Paulo

Pinheiro.

 

 A entrar no terceiro ano de actividade as perspectivas são animadoras: "Tendo em conta o período

difícil que estamos a atravessar, sentimos que estamos em contra-ciclo. Temos o circuito pré-

reservado em cerca de 70% dos dias", rematou Pinheiro.

 

 Quem é Paulo Pinheiro?

 

 Nasceu a 8 de Outubro de 1971, é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Algarve. A

sua paixão pelos desportos motorizados vem desde criança. Chegou a ser piloto de motos mas uma

lesão obrigou-o ao abandono. Ciente da lacuna existente na região sul do país deste tipo de infra-

estruturas, desde tenra idade que ambicionava construir um Kartódromo no Algarve. Esse pequeno

sonho de criança viria a transformar-se em algo maior. Aos 37 anos realiza o sonho de ver

materializado o Autódromo Internacional do Algarve. É administrador da Parkalgar, SA, entidade que

gere o Algarve Motor Park.

 

 Prémios e Distinções:

 

 - Prémio 'Motorsport Facility of the Year' distinguido pelo 'Professional Motorsport World Expo Awards

2009', que anualmente premeia as melhores equipas, personalidades, tecnologias e infra-estruturas

Página 48



do mundo automobilístico

 

 - Prémio Circuito da Década pela 'Fast Bike Magazine'

 

 - Prémio Mérito Desportivo 2008 pelo semanário Auto Hoje

 

 - Distinção por parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting através do Prémio

Prestigio em 2008

 

 Palavras elogiosas:

 

 Lewis Hamilton: "Muito bom. A condução nesta pista é verdadeiramente fantástica".

 

 Michael Schumacher: "Adoro o circuito. É tecnicamente muito exigente e difícil de conduzir mas ao

mesmo tempo muito seguro e bem preparado".

 

 Pedro de la Rosa: "Excelente. É um desafio tremendo, pois existem muitas subidas e descidas e não é

fácil definir os pontos de travagem ideal, bem como desenhar as melhores trajectórias".

 

 Max Mosley: "É um circuito bonito, muito original, interessante, porque tem mudanças significativas

de níveis e curvas cegas, em que durante parte do circuito é necessário estar empenhado para ver

onde vamos, por isso é um circuito notável".

 

 Algumas provas:

 

 - Campeonato do Mundo de Superbike

 

 - Testes de Fórmula 1

 

 - A1GP

 

 - GP2 Series

 

 - Le Mans Series

 

 - FIA GT1 Championship

 

 - Superleague Formula

 

 - Campeonato de Espanha de GT
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 - International GT Open

 

 - Algarve Historic Festival

 

 - etc.

 

 Os números:

 

 - 36 meses de actividade

 

 - 7 meses de construção

 

 - 195 milhões de euros de investimento

 

 - 20 provas de campeonatos internacionais

 

 - Mais de 1,1 milhões de espectadores

 

 - Mais de 1500 pilotos de todo o mundo já visitaram o AIA

 

 - 3200 trabalhadores na construção do AIA

 

 - 50 pessoas desStaff permanente

 

 - 1.27.880 a volta mais rápida à pista por Pedro de la Rosa em F1 em Janeiro de 2009

 

 - 41 carros - Maior Grelha de Partida no Algarve Historic Festival de 2011
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A51

Universidade do Algarve vai ter jornadas bienais para acompanhar aplicação da
Convenção do Conselho da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Universidade-do-Algarve-vai-ter-jornadas-bienais-para-
acompanhar-aplicacao-da-Convencao-do-Conselho-da-
Europa.rtp&article=493971&layout=10&visual=3&tm=4

 

A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural -- Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu hoje, no Cineteatro de Loulé.

 

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.

 

 O debate, que contou com um conjunto de personalidades nacionais e internacionais ligadas à área,

surge no seguimento da entrada em vigor, no passado dia 01 de junho, da Convenção de Faro do

Conselho da Europa, sobre o "Valor do Património Cultural para a Sociedade", assinado em Loulé, por

quarenta e seis países, em 2005, durante a Faro Capital Nacional da Cultura.

 

 "Esta manhã, a Universidade do Algarve [UAlg], na pessoa do seu reitor, disponibilizou-se para

realizar, periodicamente, um trabalho com o Concelho da Europa de acompanhamento e verificação do

cumprimento desta Convenção, através do trabalho académico e do envolvimento da sua instituição",

disse à Lusa Guilherme d`Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional da Cultura.

 

 João Guerreiro, reitor da UAlg, confirmou à Lusa que, "de dois em dois anos, a UAlg vai passar a

organizar jornadas para ir acompanhando a execução da Convenção-Quadro do Património Cultural",

em parceria com a Câmara Municipal de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 Quanto à criação contemporânea, João Guerreiro diz que tem de haver "muita exigência e qualidade"

nestas componentes do património, e que as próximas etapas passam por "incorporar inovação

naquilo que é tradição e transformá-la em criação contemporânea."

 

 O documento criado na reunião de ministros europeus da Cultura, realizada em Faro e aprovada pela

Assembleia da República em Portugal, em julho de 2008, visa promover o reconhecimento do

património comum europeu sob todas as formas (monumentos, tradições e criação contemporânea),
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mas ainda não foi assinado por países como o Reino Unido, Espanha, França ou Alemanha.

 

 "A Itália acaba de anunciar que vai ratificar a Convenção, por isso, ao todo, são já 12 os países que a

ratificaram mas, às vezes, existe um desajustamento entre as comunidades científicas e os estados,

porque há uma certa desconfiança relativamente aos compromissos financeiros que delas resultam,

mas são medos infundados, e há uma grande pressão, por parte das comunidades científicas e das

comunidades locais dos países mais desenvolvidos que ainda não ratificaram, no sentido de porem em

prática a convenção", disse o presidente do Centro Nacional da Cultura.

 

 O debate teve como oradores Daniel Thérond, responsável pela Divisão do Património Cultural e

Paisagem do Conselho da Europa e vice-diretor da Cultura e Património Cultural e Natural, Dag

Myklebust, da Direção para a Herança Cultural, da Noruega, e José María Ballester, presidente do júri

dos Prémios do Património da União Europeia/Concurso Europa Nostra.

 

 Dos nomes nacionais, além de Guilherme d`Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de

Cultura, marcaram presença Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de

Mértola, João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, e o presidente da Câmara Municipal de

Loulé, Seruca Emídio.
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A53

Património: Universidade do Algarve vai ter jornadas bienais para acompanhar
aplicação da Convenção-Quadro do Conselho da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/10/28/patrimonio-universidade-do-algarve-vai-ter-
jornadas-bienais-para-acompanhar-aplicacao-da-convencao-quadro-do-conselho-da-
europa?service=print

 

Data de Publicação: Oct 28, 2011 8:51 PM

 

 Última actualização: Oct 28, 2011 10:14 PM

 

 Faro, Loulé, 28 out (Lusa) -- A Universidade do Algarve assumiu hoje o compromisso de organizar, de

dois em dois anos, as jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito

do Património Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural -- Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu hoje, no Cineteatro de Loulé.

 

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.

 

 

Turismo ilegal ´rouba´ 100 milhões

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Sol - Confidencial

Jornalistas: Ana Serafim

 

ANA SERAFIM E JOÃO PAULO MADEIRA

 

NO site britânico James Villa Holidays, especializado na promoção de férias em moradias em mais de

50 destinos turísticos no Mediterrâneo, há uma vivenda no Algarve particularmente atractiva. Tem
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dois andares, seis quartos, jardim com palmeiras e piscina, e pode ser arrendada por cerca de 2.500

euros à semana, na época alta. Tem um senão:

é um dos milhares de casos da oferta de ‘camas paralelas’ em Portugal. E não entrega um cêntimo de

impostos ao Estado pela actividade que desenvolve de forma ilegal. Estimativas conservadoras

apontam para uma perda de 100 milhões de euros, por ano, para os cofres do Estado.

Ninguém sabe ao certo quantas camas ilegais há no país. Mas, só no Algarve, há cerca de 145 mil

fogos de segunda residência, o que corresponde a cerca de 7.90 mil camas. O presidente da

Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) admite que um terço sirva

para uso turístico irregular (ver entrevista).

O presidente do Turismo do Algarve, António Pina, alerta para a «competição desleal» destes

proprietários. «Não pagam impostos e fazem o preço que lhes apetece, porque não têm nada a

perder», denuncia. E lembra que a não legalização destas camas implica perda de verbas para

promover o maior destino do país, onde há 100 mil camas turísticas oficiais, em hotéis e

empreendimentos. «Para se calcular a verba do Orçamento do Estado a atribuir a cada região de

turismo, um dos critérios é o número de camas. Se fugirem 200, 300 ou 400 mil camas, imagine-se o

que isso significa».

Assumindo que há pelo menos 200 mil camas paralelas no Algarve, a perda fiscal é elevada. Pelas

contas de Virgílio Machado, docente na Universidade do Algarve, se cada operador tiver, em média,

uma receita anual de 2.000 euros, ficam fora da economia oficial cerca de 400 milhões.

«Se o Estado cobrasse 25% desse total seriam 100 milhões de euros a mais de receita pública», diz.

O fenómeno das camas paralelas já não é apenas o dos apartamentos com letreiros a oferecer

«rooms, chambres, «chambres».

Há vivendas em empreendimentos de luxo com centenas de metros quadrados e piscina arrendadas

por milhares de euros por semana, no Verão, chegando a rivalizar com unidades hoteleiras de luxo.

Esta oferta ilegal está disponível em sites portugueses e estrangeiros, e chega a haver mediadores

imobiliários envolvidos na sua promoção.

 

Actividade com riscos

Além da fuga ao Fisco, esta realidade acarreta riscos: não há garantia de qualidade no alojamento

nem requisitos de higiene, saúde ou segurança. «É o Estado legislador que falha, que não sabe como

enquadrar de uma forma sistemática esta actividade económica», lamenta o académico.

Já o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Sérgio Vasques, enfatiza as dificuldades de

fiscalização. «Muito deste mercado estabelece-se entre particulares, sem qualquer estrutura

empresarial, e muitas vezes sem outra promoção que não o mero passa-palavra». As plataformas de

mediação na internet onde se colocam os imóveis para arrendamento são «um excelente ponto de

partida para o trabalho de fiscalização», mas é necessário ir mais além. «Acima de tudo importa

reformar rapidamente a administração fiscal e libertar recursos humanos para as funções inspectivas»,

conclui.

Pedro Pais de Almeida, sócio da Abreu Advogados especializado em Direito Fiscal, concorda. «A

Direcção-Geral de Impostos pode proceder a inspecções, mas ê difícil combater estes sectores da
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economia informal, pois os recursos à disposição da Administração Tributária são limitados».

Contactados, os Ministérios das Finanças e da Economia, que tutela a ASAE, não responderam às

questões do SOL-

 

 

LEGISLAÇÃO

Diploma de 2008 obrigo os proprietários a registarem as camas paralelas nas câmaras municipais

como alojamento local, mas apenas uma minoria cumpre

 

SANÇÕES

A não declaração de rendimentos sujeitos a tributação é um crime punível com prisão até três anos,

se houver ‘ganhos’ ilegítimos acima de 15 md euros

 

 

5 PERGUNTAS A:

ELIDÉRICO VIEGAS

Presidente da AH ETA

 

«A fiscalização está a falhar»

 

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

Elidérico Viegas, a fiscalização «preocupa-se pouco» com o alojamento turístico não oficial. E dó conta

da existência de esquemas através da internet que envolvem a existência de camas paralelas na

região algarvia.

 

Quantas camas paralelas haverá no Algarve?

Não se sabe. Só se sabe que, de acordo com o INE, há cerca de 145 mil fogos de segunda residência

no Algarve, que correspondem a cerca de 750 mil camas. E que esses fogos são usados

temporariamente pelos proprietários, familiares, amigos e, em muitos casos, arrendados a terceiros,

nacionais ou estrangeiros. Admito que, desses, haja um terço, pelo menos, que não tenha utilização

turística. Mas poderá haver um terça que tem e é para alugar.

 

Havia e ideia de que as camas paralelas eram postas no mercado por pessoas com menos posses, que

queriam ter mais rendimento. Esse perfil está a mudar, tendo em conta que agora também há casas

de luxo para arrendar!

O aluguer de quartos, que há em todas as zonas balneares, sempre existiu e há-de existir Agora, a

questão está em ter moradias neste mercado. Antigamente, há- via uma razão. Mesmo que essas

casas quisessem registar-se, não podiam fazê-lo, porque a lei não o permitia. Era tão exigente que

casas de luxo não podiam ter aproveitamento turístico a não ser pelos proprietários. Hoje, com a

figura do alojamento local, essa questão está ultrapassada e só não se regista quem não quer. Há
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milhares de camas registadas em alguns concelhos, sobretudo os mais turísticos, como Loulé e

Albufeira.

 

Quantas serão?

A última informação que tenho é que serão 9.000 em Albufeira, mas poderão já ser mais, e em Loulé

não será inferior.

 

Quem procura o alojamento local e as camas paralelas?

Tanto portugueses, como estrangeiros. Até há anúncios nos jornais e algumas pessoas alugam casas

que não existem. E essa é uma questão que vem ganhando importância. Há quem ponha na internet

fotografias de casas que não são suas, dizendo que as alugam e as pessoas pagam. Até há casos de

proprietários que têm moradias de luxo que alugam todos os anos e que não pagam impostos, e os

vizinhos, sabendo dessa situação, tiram fotografias à casa e põem na internet para a alugar também.

Quando aparecem duas pessoas para ocupar a mesma casa, os proprietários legítimos, como estão

ilegais, preferem devolver o dinheiro e pagar o aluguer de uma segunda casa para instalar o segundo

cliente, do que registar a casa.

 

Quem é que está a falhar na questão das camas paralelas? A ASAE? Os proprietários?

Só pode ser a fiscalização. Os proprietários não cumprem a lei e os organismos de fiscalização,

porventura mais preocupados em fiscalizar os existentes, preocupam-se pouco com os que não

existem oficialmente. Se houver fiscalização e se a lei for aplicada, se uma casa for apanhada em

contravenção, podem presumir-se rendimentos que podem levar à penalização dos proprietários. Isso

já foi aplicado algumas vezes, mas devia ser mais.

 

LEGALIZAÇÃO

Em Loulé e Albufeira, cerca de 18.000 comas paralelos já terão sido legalizadas desde que é

obrigatório fazer o registo nas câmaras como alojamento local.

 

 

Incentivos fiscais para atrair proprietários incumpridores

 

PARA combater a evasão fiscal associada ao problema das camas paralelas, a maioria dos especialistas

ouvidos pelo SOL defende mudanças no sistema de impostos deste sector.

Virgílio Machado sugere que a entidade que fiscaliza a actividade das camas paralelas esteja próxima

da realidade, como as autarquias, e seja beneficiária de parte da receita fiscal gerada. «Outra opção

seria dar incentivos fiscais aos intermediários da actividade - agências de viagens e imobiliárias - que

arrendam, como uma majoração na recuperação do IVA cobrado na prestação de serviços»,

acrescenta. Paralelamente, diz, poderia criar-se um fundo municipal, alimentado com taxas de

dormida de turistas, que seriam tanto mais baixas por noite quando mais camas fossem inventariadas.

O fiscalista Pedro Pais de Almeida propõe que as facturas de pequenos operadores de arrendamentos
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turísticos possam ser dedutíveis em sede de IRS, até determinado montante, para incentivar o pedido

de factura-recibo por parte dos consumidores.

Outra hipótese, diz o jurista, seria mudar a Lei do Consumidor, estabelecendo que, em caso de recusa

de entrega de factura/recibo pelo fornecedor do serviço, se presumisse que se tratava de uma

transmissão gratuita, «não devendo o consumidor pagar qualquer importância pelos serviços em

causa».

Uma taxa de imposto reduzida para esta actividade, na ordem dos 15% a 20%, poderia também ser

uma estratégia «para atrair estes pequenos operadores para o sistema fiscal».

Sérgio Vasques discorda. O antigo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais considera que o

arrendamento deve ter as mesmas taxas que a generalidade dos rendimentos em IRS. «Seria

perverso que para corrigir estes vícios fôssemos criar outros maiores», justifica. E frisa: «Quando os

operadores são verdadeiramente pequenos, as taxas gerais do IRS que se lhes aplicam serão, por

definição, baixas também».

 

 

 

TRIBUTAÇÃO

Deduções em IRS e taxas reduzidas de impostos são algumas das propostas
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A58

AIA comemora 3 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Sport Motores.com

URL: http://iris.cpidt.pt/sportmotores2003/do?com=DS;7460594968;101;%20PAGE(1002)%2
0%20K-NOTICIA(33074);

 

Data: 28/10/2011 00:48

 

 Foi a 2 de Novembro de 2008 que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) abriu portas depois de

apenas sete meses de construção. Um projecto de interesse nacional (PIN) que tem levado o nome de

Portugal um pouco por todo o mundo e pelas melhores razões. Três anos de muitos eventos

desportivos, três anos de muito trabalho, três anos de muita dedicação.

 

 Se em 2008, o Algarve Motor Park apenas se resumia à pista principal, três anos volvidos o projecto

continua a ser alvo de investimentos e de crescimento. Desde então entrou em funcionamento a

Racing School, a escola de condução do AIA que visa a formação mas também a vivência de

experiências únicas; o Kartódromo Internacional do Algarve um dos maiores e melhores kartódromos

da Europa; o Off Road Park, uma pista de todo-o-terreno que se assemelha às especiais das melhores

corridas de TT e ralis do mundo; a Central Fotovoltaica, uma infra-estrutura que visa a produção de

energia eléctrica; Zona Comercial, o Hotel de 5 estrelas da cadeia Radisson e Apartamentos Vista do

Falcão que se encontram na recta final de conclusão e que será um projecto âncora, fechando o ciclo

dos serviços necessários a qualquer evento e o Parque Tecnológico que vai albergar uma série de

empresas ligadas ao sector automóvel.

 

 Numa altura em que a conjuntura económica nacional se tem vindo a agravar, a Parkalgar, entidade

que gere o Algarve Motor Park, tem orientado a sua estratégia de actuação para o mercado

internacional, o que lhe permite uma elevada taxa de ocupação do circuito ao longo de todo o ano. Os

prémios que foram atribuídos ao Autódromo Internacional do Algarve, os muitos editoriais elogiosos

que foram sendo publicados nos quatro cantos do mundo e o seu número de eventos desportivos e

apresentações mundiais deixam os responsáveis cientes de que o projecto tem um valor inigualável.

 

 "Quando demos início ao projecto não o idealizámos com esta dimensão. Mas à medida que fomos

trabalhando, chegámos à conclusão que ele só faria sentido se pudesse ter em funcionamento todas

as valências dos desportos motorizados assim como estruturas de apoio. Na altura pode ter parecido

megalómano, mas as várias valências do projecto fizeram com que fosse diferenciador à escala

internacional. E os eventos que temos realizado e o grau de satisfação dos nossos clientes mostram-
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nos que fizemos a escolha certa", começou por dizer Paulo Pinheiro, o mentor deste projecto.

 

 Para muitos o AIA é apenas um local onde se realizam corridas de motos ou carros. Puro engano.

Esse é um aspecto importante do funcionamento da estrutura, aquele que nos remete para o

panorama nacional e internacional dos desportos motorizados, mas não aquele que viabiliza

financeiramente o investimento até agora efectuado. Os testes, 'track days', eventos 'corporate' e

outro tipo de acções são o 'core business'.

 

 "A nossa taxa de ocupação desde a abertura do circuito tem sido na ordem dos 85% por ano. Este

número reflecte bem o nosso trabalho diário. Temos sido palco, recorrentemente, de apresentações

mundiais, de testes sigilosos e de um sem número de outras acções. Estamos sempre em actividade",

continuou.

 

 Para a região do Algarve, em particular de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve tem um

papel importante ao nível do sector económico, pois para além de quebrar a sazonalidade própria da

região, é uma empresa importante face ao número de empregados que tem, mas também no recurso

a serviços de empresas locais:"Por vezes não se dá importância a estes pequenos detalhes, que são,

na conjuntura económica actual, de extrema importância. Temos procurado criar uma maior

proximidade com a população da região a todos os níveis. Queremos que a região veja o AIA como

impulsionador da actividade económica e que se orgulhem do que aqui foi construído", reforçou Paulo

Pinheiro.

 

 A entrar no terceiro ano de actividade as perspectivas são animadoras:"Tendo em conta o período

difícil que estamos a atravessar, sentimos que estamos em contra-ciclo. Temos o circuito pré-

reservado em cerca de 70% dos dias", rematou Pinheiro.

 

 Quem é Paulo Pinheiro?

 

 Nasceu a 8 de Outubro de 1971, é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Algarve. A

sua paixão pelos desportos motorizados vem desde criança. Chegou a ser piloto de motos mas uma

lesão obrigou-o ao abandono. Ciente da lacuna existente na região sul do país deste tipo de infra-

estruturas, desde tenra idade que ambicionava construir um Kartódromo no Algarve. Esse pequeno

sonho de criança viria a transformar-se em algo maior. Aos 37 anos realiza o sonho de ver

materializado o Autódromo Internacional do Algarve. É administrador da Parkalgar, SA, entidade que

gere o Algarve Motor Park.

 

 Prémios e Distinções:

 

 . Prémio 'Motorsport Facility of the Year' distinguido pelo 'Professional Motorsport World Expo Awards

2009', que anualmente premeia as melhores equipas, personalidades, tecnologias e infra-estruturas
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do mundo automobilístico;

 

 . Prémio Circuito da Década pela 'Fast Bike Magazine';

 

 . Prémio Mérito Desportivo 2008 pelo semanário Auto Hoje

 

 . Distinção por parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting através do Prémio

Prestigio em 2008
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AIA comemora 3 anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Sport Motores.com

URL: http://iris.cpidt.pt/sportmotores2003/do?com=DS;8153171843;101;%20PAGE(1002)%2
0%20K-NOTICIA(33074);

 

Data: 28/10/2011 00:48

 

 Foi a 2 de Novembro de 2008 que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) abriu portas depois de

apenas sete meses de construção. Um projecto de interesse nacional (PIN) que tem levado o nome de

Portugal um pouco por todo o mundo e pelas melhores razões. Três anos de muitos eventos

desportivos, três anos de muito trabalho, três anos de muita dedicação.

 

 Se em 2008, o Algarve Motor Park apenas se resumia à pista principal, três anos volvidos o projecto

continua a ser alvo de investimentos e de crescimento. Desde então entrou em funcionamento a

Racing School, a escola de condução do AIA que visa a formação mas também a vivência de

experiências únicas; o Kartódromo Internacional do Algarve um dos maiores e melhores kartódromos

da Europa; o Off Road Park, uma pista de todo-o-terreno que se assemelha às especiais das melhores

corridas de TT e ralis do mundo; a Central Fotovoltaica, uma infra-estrutura que visa a produção de

energia eléctrica; Zona Comercial, o Hotel de 5 estrelas da cadeia Radisson e Apartamentos Vista do

Falcão que se encontram na recta final de conclusão e que será um projecto âncora, fechando o ciclo

dos serviços necessários a qualquer evento e o Parque Tecnológico que vai albergar uma série de

empresas ligadas ao sector automóvel.

 

 Numa altura em que a conjuntura económica nacional se tem vindo a agravar, a Parkalgar, entidade

que gere o Algarve Motor Park, tem orientado a sua estratégia de actuação para o mercado

internacional, o que lhe permite uma elevada taxa de ocupação do circuito ao longo de todo o ano. Os

prémios que foram atribuídos ao Autódromo Internacional do Algarve, os muitos editoriais elogiosos

que foram sendo publicados nos quatro cantos do mundo e o seu número de eventos desportivos e

apresentações mundiais deixam os responsáveis cientes de que o projecto tem um valor inigualável.

 

 "Quando demos início ao projecto não o idealizámos com esta dimensão. Mas à medida que fomos

trabalhando, chegámos à conclusão que ele só faria sentido se pudesse ter em funcionamento todas

as valências dos desportos motorizados assim como estruturas de apoio. Na altura pode ter parecido

megalómano, mas as várias valências do projecto fizeram com que fosse diferenciador à escala

internacional. E os eventos que temos realizado e o grau de satisfação dos nossos clientes mostram-
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nos que fizemos a escolha certa", começou por dizer Paulo Pinheiro, o mentor deste projecto.

 

 Para muitos o AIA é apenas um local onde se realizam corridas de motos ou carros. Puro engano.

Esse é um aspecto importante do funcionamento da estrutura, aquele que nos remete para o

panorama nacional e internacional dos desportos motorizados, mas não aquele que viabiliza

financeiramente o investimento até agora efectuado. Os testes, 'track days', eventos 'corporate' e

outro tipo de acções são o 'core business'.

 

 "A nossa taxa de ocupação desde a abertura do circuito tem sido na ordem dos 85% por ano. Este

número reflecte bem o nosso trabalho diário. Temos sido palco, recorrentemente, de apresentações

mundiais, de testes sigilosos e de um sem número de outras acções. Estamos sempre em actividade",

continuou.

 

 Para a região do Algarve, em particular de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve tem um

papel importante ao nível do sector económico, pois para além de quebrar a sazonalidade própria da

região, é uma empresa importante face ao número de empregados que tem, mas também no recurso

a serviços de empresas locais:"Por vezes não se dá importância a estes pequenos detalhes, que são,

na conjuntura económica actual, de extrema importância. Temos procurado criar uma maior

proximidade com a população da região a todos os níveis. Queremos que a região veja o AIA como

impulsionador da actividade económica e que se orgulhem do que aqui foi construído", reforçou Paulo

Pinheiro.

 

 A entrar no terceiro ano de actividade as perspectivas são animadoras:"Tendo em conta o período

difícil que estamos a atravessar, sentimos que estamos em contra-ciclo. Temos o circuito pré-

reservado em cerca de 70% dos dias", rematou Pinheiro.

 

 Quem é Paulo Pinheiro?

 

 Nasceu a 8 de Outubro de 1971, é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Algarve. A

sua paixão pelos desportos motorizados vem desde criança. Chegou a ser piloto de motos mas uma

lesão obrigou-o ao abandono. Ciente da lacuna existente na região sul do país deste tipo de infra-

estruturas, desde tenra idade que ambicionava construir um Kartódromo no Algarve. Esse pequeno

sonho de criança viria a transformar-se em algo maior. Aos 37 anos realiza o sonho de ver

materializado o Autódromo Internacional do Algarve. É administrador da Parkalgar, SA, entidade que

gere o Algarve Motor Park.

 

 Prémios e Distinções:

 

 . Prémio 'Motorsport Facility of the Year' distinguido pelo 'Professional Motorsport World Expo Awards

2009', que anualmente premeia as melhores equipas, personalidades, tecnologias e infra-estruturas
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do mundo automobilístico;

 

 . Prémio Circuito da Década pela 'Fast Bike Magazine';

 

 . Prémio Mérito Desportivo 2008 pelo semanário Auto Hoje

 

 . Distinção por parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting através do Prémio

Prestigio em 2008

 

 Poderá agora seguir-nos também no Facebook em.

 

 

Página 63



A64

Concerto com Metropolitana de Lisboa e Masterclass marcam agenda de novembro da
Orquestra do Algarve | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5846

 

Por Sul Informação 28 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Música, Orquestra do Algarve

 

 &nbsp

 

 Em novembro, a Orquestra do Algarve junta-se à Orquestra Metropolitana de Lisboa para um

concerto único no âmbito do Festival Caixa Geral de Depósitos. Destaque ainda para o início do Ciclo

de Música de Câmara, a decorrer em Faro, Lagos e Tavira, bem como para mais uma edição da

Masterclass Internacional de Direção de Orquestra, na Universidade do Algarve.

 

 É já no próximo dia 4 que a Orquestra do Algarve se junta à Orquestra Metropolitana de Lisboa, numa

iniciativa inédita que juntará no mesmo palco as duas orquestras, sob a direção musical de um só

maestro, Cesário Costa. O concerto decorre no Átrio Central da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa,

no âmbito do Festival CGD, e inclui obras de Handel, Mozart, Michael Tippett e John Marsh.

 

 O Ciclo de Concertos para Famílias prossegue em novembro, desta vez em São Brás de Alportel e,

novamente, em Albufeira, a 12 e 13, respetivamente. Será Pedro Neves a dirigir os concertos

dedicados a Haydn, com comentários explicativos pela musicóloga Vanda de Sá.

 

 Novembro fica ainda marcado pelo arranque do Ciclo de Música de Câmara, criado com o intuito de

estimular os músicos da OA na área da música de câmara, oferecendo ao público programas com

formações mais pequenas. O ciclo tem início em Faro, com um quinteto de sopros, no dia 18, no

Museu Municipal de Faro.

 

 No mesmo dia, desta vez em Lagos, na Igreja de Santo António, a OA apresenta-se em formato de

quarteto de cordas. No dia seguinte, a 19, a Igreja de Santo António de Lagos recebe novamente o

quinteto de sopros e, a Igreja do Carmo de Tavira, um quarteto de cordas. Finalmente, a 20, um duo

de violinos da OA atua na Igreja de Santo António de Lagos.
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 De 22 a 25, a Orquestra do Algarve volta a realizar mais uma edição da Masterclass Internacional de

Direção de Orquestra. A quinta edição, aberta a maestros de todas as nacionalidades, irá decorrer no

Grande Auditório da Universidade do Algarve, em Faro, sob a orientação artística de Roberto

Montenegro, Maestro Titular da Orquestra Sinfónica da Provincia Santa Fe (Argentina).

 

 A Orquestra do Algarve apresenta-se, por fim, a 26 e a 27, no Auditório Municipal de Lagoa e na

Igreja do Carmo de Tavira, respetivamente, para dois concertos dirigidos pelo maestro Roberto

Montenegro.

 

 PROGRAMA:

 

 Entrada livre

 

 Concerto para Duas Orquestras

 

 Orquestra Metropolitana de Lisboa | Orquestra do Algarve

 

 George Frideric Handel

 

 Concerto a due cori em Si bemol Maior, Op. 1, HWV 332

 

 Wolfgang Amadeus Mozart

 

 Serenata em Ré Maior, KV 286, Noturno

 

 Michael Tippett

 

 Fantasia Concertante sobre um tema de Corelli

 

 John Marsh

 

 Conversation Symphony, para duas orquestras

 

 Maestro: Cesário Costa

 

 Entrada pagaR. 289 841 959

 

 Entrada livre
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 Haydn

 

 Sinfonias n.6 (manhã), n.7 (tarde) e n.8 (noite)

 

 Maestro: Pedro Neves

 

 Comentários: Vanda de Sá (Musicóloga)

 

 Filipe de Sousa

 

 Quinteto de Sopros

 

 Franz Lachner

 

 Quinteto de Sopros Nº 2 em Mi bemol Maior

 

 Éric Satie

 

 Agrupamento de Música de Câmara

 

 Stefania Bernardi - Flauta

 

 Eun Hee Sohn - Oboé

 

 Pedro Nuno - Clarinete

 

 Eduardo Sirtori - Fagote

 

 Todd Sheldrick - Trompa

 

 W. A. Mozart (1756-1791)

 

 Quarteto nº 19 - Dó Maior, K.465

 

 W. A. Mozart (1756-1791)

 

 Divertimento, Fá Maior, K.138/125c

 

 Agrupamento de Música de Câmara

 

Página 66



 Helena Duarte - Violino

 

 Emilian Petrov - Violino

 

 ngela Silva - Viola

 

 Vasile Stanescu - Violoncelo

 

 L. V. Beethoven (1770-1827)

 

 Quarteto de Cordas "Rasumovsky" - Fá Maior, Op. 59, nº 1

 

 Erling Patrick Horn

 

 Bagatelle #5 (tango) for Strings Quartet - lá menor

 

 Agrupamento de Música de Câmara

 

 Megumi Tokosumi - Violino

 

 Jo Marie Sison: Violino

 

 Ivetta Natzkaya: Viola

 

 Andrea Lysack: Violoncelo

 

 Filipe de Sousa(1927 - 2006)

 

 Quinteto de Sopros

 

 Franz Lachner (1803 -1890)

 

 Quinteto de Sopros Nº 2 em Mi bemol Maior

 

 Éric Satie(1866 -1925)

 

 Agrupamento de Música de Câmara

 

 Stefania Bernardi - Flauta
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 Eun Hee Sohn - Oboé

 

 Pedro Nuno - Clarinete

 

 Eduardo Sirtori - Fagote

 

 Todd Sheldrick - Trompa

 

 Jacques Féréol Mazas (1782- 1849)

 

 Seis duos para dois violinos Op. 38 (nº7-12)

 

 Grupo de Música de Câmara:

 

 Emil Chitakov (Violino)

 

 Laurentiu Simões (Violino)

 

 Auditório Municipal - LAGOA - 21H30

 

 Entrada pagaI.282 380 452

 

 Igreja do Carmo - TAVIRA - 21H30

 

 Entrada pagaI. 289 860 890

 

 W.A. Mozart

 

 Sinfonia Nº 41 em Dó Maior, K. 551, Júpiter

 

 F. Mendelssohn

 

 Sinfonia Nº 4 em Lá Maior, Op. 90, Italiana

 

 Maestro: Roberto Montenegro
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Património: Universidade do Algarve vai ter jornadas bienais para acompanhar
aplicação da Convenção do Conselho da Europa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/patrimonio-universidade-do-algarve-vai-ter-jornadas-bienais-para-
acompanhar-aplicacao-da-convencao-do-conselho-da-europa=f630511

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 21:13Sexta feira, 28 de Out de 2011

 

 Faro, Loulé, 28 out (Lusa) -- A Universidade do Algarve assumiu hoje o compromisso de organizar, de

dois em dois anos, as jornadas de acompanhamento da Convenção do Conselho da Europa, no âmbito

do Património Cultural, em parceria com a Câmara de Loulé e o Centro Nacional de Cultura.

 

 A cultura e o património estiveram em análise no debate "Património Cultural -- Uma nova Convenção

do Conselho da Europa para o Século XXI", que decorreu hoje, no Cineteatro de Loulé.

 

 Durante os trabalhos, foi lançado um desafio, por parte da Universidade do Algarve, de vir a

acompanhar o cumprimento da Convenção, em jornadas que passam a acontecer naquela instituição,

de dois em dois anos.
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Odemira: Congresso Regional "Que futuro para o Baixo Alentejo ?"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2011

Meio: Voz da Planície.pt

URL: http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/46199&t=30

 

2011-10-28 07:00

 

 A Câmara Municipal promove hoje (6ª feira) e amanhã (sábado) em Odemira um Congresso Regional

subordinado ao tema "Que futuro para o Baixo Alentejo ?", visando debater a estratégia da União

Europeia para territórios de baixa densidade.

 

 Discutir o futuro dos territórios de baixa densidade em geral e do Baixo Alentejo em particular é o

objectivo do congresso regional que o Município de Odemira vai promover hoje (6ª feira) e amanhã

(sábado) no Cine-teatro Camacho Costa, sendo nos dois dias apresentados projectos de

desenvolvimento rural inovadores e de sucesso.

 

 O encontro mobiliza os agentes públicos e privados da região para uma reflexão sobre as políticas

públicas e as instituições no suporte à mudança e ao desenvolvimento de soluções inovadoras, que

respondam aos desafios do séc. XXI, com Hélder Guerreiro, vice-presidente da Câmara de Odemira,

refere que "o objectivo é debater a estratégia da União Europeia para o desenvolvimento sustentável

nos territórios de baixa densidade".

 

 O edil justifica que a são candidatura à presidência da Federação do Baixo Alentejo do PS "nada tem a

ver com a realização deste Congresso sobre a região".

 

 Na realização do Congresso Regional "Que futuro para o Baixo Alentejo ?", o Município de Odemira

conta com a parceria do Instituto Politécnico de Beja, da Universidade de Évora e com o apoio da

Caixa de Crédito Agrícola de S. Teotónio e do Agroturismo Quinta do Chocalhinho.

 

 A sessão de abertura contará com a participação do Chefe de Gabinete do Secretário de Estado

Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Álvaro Santos, do Presidente do Instituto

Politécnico de Beja, Vito Carioca, do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Alentejo, João Cordovil, e do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto

Guerreiro.
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 No encerramento estarão presentes o Reitor da Universidade do Algarve, Carlos Santos Braumann, o

Diretor do Departamento de Áreas Classificadas do Sul do Instituto de Conservação da Natureza e

Biodiversidade, João Alves, e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro.

 

 Teixeira Correia

 

 

Mercado renasce em Querença

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Barlavento

 

Mercado  renasce em Querença No próximo domingo, Querença  volta a ter o seu mercado tradicional.

Após vários anos da sua extinção, O Projeto Querença recupera  esta tradição cultural e volta a trazer

às bancas os produtos das hortas  tradicionais da freguesia. O primeiro mercado realiza-se no di 30 de

outubro, pelas 10 horas, no Largo da  Igreja. O mercado terá todos os meses uma temática agrícola e

cultural  diferentes, sendo o de outubro dedicado à azeitona e ao teatro. A iniciativa engloba a

produção agrícola  tradicional, o artesanato local, degustações e workshops. O mercado  de Querença

terá periocidade mensal e realizar-se-á no último domingo de cada mês. Este evento conta  com o

apoio da Fundação Manuel  Viegas Guerreiro, Universidade do  Algarve, Câmara de Loulé e Junta  de

Freguesia local.

 

 

Aluna da Universidade do Algarve duplamente premiada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Barlavento

 

Ana Machado foi distinguida com o prémio Mike Morgen Award pela Universidade de Bournemouth, no

Reino Unido, atribuído anualmente ao melhor aluno de  mestrado. Tendo terminado recentemente o

Master in  European Tourism Management (ETM), oferecido pela  Universidade do Algarve em

conjunto com mais seis universidades europeias, a aluna  também já foi premiada com  uma bolsa no

valor de cinco  mil libras, atribuída por uma  instituição financeira ao melhor aluno do espaço

iberoamericano.

Para Ana Machado a importância deste prémio prende-se com o facto de o mestrado em ETM decorrer

em  várias universidades Europeias - Inglaterra, Suécia,  Holanda, Portugal, Espanha,  França e

Alemanha - e de  reunir alunos de vários países  como Espanha, França, Bélgica, Suécia, Alemanha,
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Portugal, China, Indonésia, Holanda ou Lituânia.  «A minha dissertação sobre “Bird-watching tourism

in Europe: case study of the  Algarve” analisa o potencial  desta forma de turismo como  um produto

alternativo, em  prol do desenvolvimento sustentável numa região como o  Aluna da Universidade do

Algarve duplamente premiada Algarve, em que o sol, a praia  e golfe são os principais produtos

turísticos, moldando  a imagem da região no exterior», refere Ana Machado.  No seu trabalho foram

entrevistados operadores turísticos e guias de bird-watching  a atuar na região, portugueses  e

estrangeiros, e questionados  210 turistas de bird-watching  europeus, que tenham estado ou não no

Algarve. Quanto às nacionalidades envolvidas, destacam-se britânicos,  alemães, holandeses e alguns

escandinavos. O perfil, motivações e expetativas destes  turistas também foram analisados,

permitindo chegar a  várias conclusões.

Questionada sobre as  perspetivas futuras, Ana Machado revela que neste momento se encontra à

procura  de emprego no Reino Unido,  ou mesmo de uma bolsa de  doutoramento, também em

Inglaterra. Em jeito de desabafo, confessa ainda que prefere apostar em continuar carreira académica

e profissional  num país estrangeiro, «não só  porque a minha experiência  tem sido boa e porque

penso  que me adaptei bem ao estilo  de vida inglês, mas também  devido à situação que Portugal

atravessa de momento e  de as oportunidades, por cá,  serem, infelizmente, cada vez  mais

escassas».

 

 

Loulé é capital do património cultural por um dia

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Barlavento

 

O Cine-Teatro Louletano recebe amanhã diversas personalidades para debater as  questões do

património cultural e a nova Convenção do  Conselho da Europa.

Em foco vai estar a Convenção de Faro, documento do  Conselho da Europa, assinado na capital

algarvia em  2005, ao Valor do Património  Cultural para a Sociedade.  Lembrando as

responsabilidades individuais e coletivas  face ao património cultural,  a Convenção aponta o

contributo que este pode trazer  ao desenvolvimento humano  e à promoção da diversidade  cultural,

desde que, enquanto  recurso, seja usado de modo  sustentável.

O evento arranca pelas  11h00, com a sessão de boasvindas apresentada pelo presidente da Câmara

Municipal de Loulé Seruca Emídio,  e início dos trabalhos. Seguese a projeção do documentário “O

Ciclo do Pão”.

O presidente do Centro  Nacional de Cultura Guilherme d’Oliveira Martins  irá falar sobre “Um novo de

Património Cultural – Património, Herança e Memória”,  às 11h15.João Guerreiro, reitor da

Universidade do Algarve e Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Campo  Arqueológico de Mértola

são  os oradores seguintes.

Já na parte da tarde, pelas 14h30, o responsável  Loulé é capital do património  cultural por um dia
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Diversas personalidades vão  reunir-se em Loulé para falar  de património cultural e de uma nova

convenção do Conselho da Europa  para o Século XXI pela Divisão do Património Cultural e Paisagem

do  Conselho da Europa e vicedirector da Cultura e Património Cultural e Natural  (Estrasburgo)Daniel

Thérond, vai trazer a lume «contribuições inéditas da Convenção de Faro». Às 15h00,  é a vez de

Myklebust, Senior Adviser, Directorate for  Cultural Heritage, Noruega  (Oslo), trazer algumas ideias  à

conferência. Após uma pausa para café, pelas 15h50, José  María Ballester, presidente  do júri dos

Prémios do Património da União Europeia  / Concurso Europa Nostra  aborda o tema «Que património,

para que sociedade?».

 A conceituada escritora louletana Lídia Jorge, irá  falar nesta conferência pelas  16h20, seguindo-se o

debate  final. O encerramento desta  iniciativa acontece às 17h15,  com o balanço dos trabalhos

apresentado por Guilherme  d’Oliveira Martins. O que se  vai debater é, nas palavras de  Guilherme

d’Oliveira Martins, «o património cultural  como realidade complexa –  desde o código genético e do

genoma humano, até às tradições, às comunidades, às instituições, aos hábitos e costumes - num

conjunto vasto  que designamos por património imaterial (o modo como  os artesãos trabalham, como

 a culinária se desenvolve,  como as pessoas e as comunidades se relacionam), passando pelos

vestígios arqueológicos, pelos monumentos, pelo  modo de organização das populações e das cidades,

mas  também pela valorização da  criação contemporânea e pela  busca de uma relação equilibrada

nesse diálogo entre o  que hoje temos e queremos e  aquilo que recebemos de antanho. No fundo, o

que vamos debater é a nova Convenção-Quadro do Conselho  da Europa sobre Património  Cultural,

que entrou em vigor no nosso país no corrente ano, um instrumento inovador, onde se reconhece pela

 primeira vez que o património cultural é uma realidade  dinâmica, envolvendo monumentos, tradições

e criação  contemporânea».

Loulé é capital do  património cultural  por um dia | 16

 

 

UAlg é única parceira portuguesa do programa CEI-MAR

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Português investiga maior eficiência dos medicamentos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Jornal de Leiria
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Português investiga maior  eficiência dos medicamentos  Um investigador da Universidade do Algarve

está a desenvolver um novo tipo de nano contentores, capazes de transportar medicamentos no

interior do corpo humano,  libertando-os apenas no local onde devem actuar e evitando assim que se

degradem no estômago. José Paulo da Silva, do Centro de Investigação em Química do Algarve, disse

à agência Lusa que os nano contentores medem apenas alguns nanómetros (unidade de medida

microscópica mil milhões de vezes mais pequena do que o metro linear), o que possibilita um aumento

da eficiência do medicamento com menor quantidade de substância activa. O especialista está a

colaborar em parceria com as universidades norte-americanas de Columbia, Dakota do Norte e Miami

e as universidades espanholas de Huelva e Santiago de Compostela.   DR
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Projeto Escola Ativa sensibiliza mais de 4200 crianças de Portimão para hábitos de
vida saudáveis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6489

 

A Direcção Regional de Educação do Algarve distinguiu todos os 16 estabelecimentos de Pré-escolar ao

2º e 3º Ciclos de Ensino do município de Portimão que no ano letivo 2010/2011 participaram no

Projeto Escola Ativa, uma iniciativa que visa fomentar a atividade física e os hábitos saudáveis para

contrariar a obesidade infantil.

 

 Desse modo foram abrangidas 4228 crianças, em resultado do compromisso assumido no início do

ano letivo entre os serviços de Educação e Desporto da Câmara de Portimão e os diretores dos

Agrupamentos escolares existentes no município, tendo sido largamente ultrapassado o número de

turmas envolvidas em 2009/2010, que passaram de 112 para 192.

 

 Assim, depois de cinco galardões Bronze atribuídos no ano letivo 2009/2010, as escolas de Portimão

obtiveram este ano sete bandeiras Bronze, cinco Prata, duas Ouro (EB1 da Mexilhoeira Grande e

Jardim de Infância da Figueira) e duas Platina, entre as seis bandeiras a nível regional, que

distinguiram a EB1 de Alvor e o Jardim de Infância de Alvor.

 

 Em termos globais, 143 escolas da região receberam material desportivo e a atribuição de uma

bandeira de platina, ouro, prata ou bronze, de acordo com a pontuação obtida, tendo em conta as

ações e atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo.

 

 A partir de 2010/2011 entra em funcionamento a Plataforma Escola Ativa na internet, que irá

funcionar como instrumento de monitorização e ligação entre os vários agrupamentos, escolas e

professores envolvidos no projeto.

 

 Segundo estudos do Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil da Organização Mundial da

Saúde, a prevalência de obesidade infantil no Algarve desceu mais de 14 pontos percentuais de 2006

a 2008, colocando a região com a taxa mais baixa em termos de excesso de peso, pré-obesidade e

obesidade face às restantes regiões do país.

 

 O Projeto Escola Ativa surgiu no âmbito do Programa Regional de Combate à Obesidade Infantil na
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Região do Algarve através da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve,

foi implementado pela Direção Regional de Educação do Algarve, pela Direção Regional do Algarve do

Instituto do Desporto de Portugal, pela Administração Regional de Saúde do Algarve e pelas 16

autarquias da região, e consiste num conceito integrado de promoção e adesão à atividade física e

desportiva, sensibilizando a comunidade educativa para a problemática do sedentarismo infantil.

 

 2011-10-27

 

 Algarve Directo
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3.º Curso Livre de Teatro Sin-Cera 2011
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121419

 

O Sin-Cera, Grupo de Teatro da Universidade do Algarve vai promover o 3.º Curso Livre de Teatro,

entre 14 de novembro e 16 de dezembro, dirigido a todos os que procuram novas experiências

culturais, desenvolvendo as suas capacidades expressivas e comunicativas.

 

 O aluno irá trabalhar os pontos básicos para o entendimento do jogo teatral do ponto de vista do

ator. Dividido em três módulos, Jogo e Improvisação, A Personagem e Texto e Criação, o curso

pretende lançar as bases para uma experiência teatral gratificante.

 

 A formação decorrerá na sala 55 da Escola Superior de Educação e Comunicação da UAlg, no campus

da Penha, às segundas, quartas e sextas feiras, das 21:00 horas às 23:30.

 

 Mais informações e inscrições pelo sítio http://www.fisalia.com/sincera, contactos 917242455 e

969890151 ou pelo endereço eletrónico sin.cera.ualg@gmail.com.

 

 Redacção/RS

 

 07:45 quinta-feira, 27 outubro 2011
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Docente da UAlg coordena livro sobre a República
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12840

 

- 27.10.11

 

 O livro A República - Figuras, Escritas e Perspectivas, coordenado por João Carlos Carvalho, docente e

investigador da Universidade do Algarve, acaba de ser editado pelas Edições Colibri. Esta obra reúne o

Ciclo de Conferências organizado pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela Biblioteca

Municipal de Olhão. Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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UALG reconhecida por Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011
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- 27.10.11

 

UALG reconhecida por Espanha

- 27.10.11

Concorreram inicialmente 32 projetos de consórcio à 3ª edição do Programa CEI, dos quais 13 pela

primeira vez.

Uma comissão técnica, formada por peritos de reconhecido prestígio internacional, analisou as

propostas desde setembro, tendo pré-selecionado oito, que durante o dia de ontem apresentaram os

seus projetos.

Outros nove consórcios deram conta dos resultados obtidos desde 2009, altura em foram classificados

de CEI. Dos projetos que se apresentaram ao concurso CEI 2011 pela primeira vez, a Universidade do

Algarve foi a única instituição portuguesa a ser selecionada.

A comissão técnica internacional realçou o conjunto de potencialidades e singularidades do CEI.MAR,

referindo que é o único Campus de Excelência marinho que une o Atlântico e o Mediterrâneo, e alia a

ciência, a engenharia e as ciências humanas em torno do mar, numa área de grande valor

geoestratégico para a vida científica, económica, social e cultural do sul da Europa.

Sobre Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI-MAR)

A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar

um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho, através das suas áreas de

especialização.

Com a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da Andaluzia (Almeria,

Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do Mar do litoral sul da Península Ibérica não

estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina.

A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos, acompanham as

universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim um forte carácter

transfronteiriço e internacional ao Campus. Foram definidas cinco áreas de especialização,

identificadas em função da força e potencialidade do Campus, sendo elas o Conhecimento do Mar, o

Mar como Fonte de Recursos, a Gestão do Mar, as Engenharias e o Mar, e o Valor Cultural do Mar.

O Programa CEI enquadra-se na estratégia do Governo Espanhol , Universidad 2015, que procura a

Página 79



modernização das universidades deste país, promovendo redes estratégicas com outras instituições,

com a finalidade de criar  ecossistemas de conhecimento  que favoreçam o emprego, a coesão social e

o desenvolvimento económico-territorial.

Este programa conta com uma verba de 111,8 milhões de euros, dos quais 75 estão destinados ao

subprograma de excelência.

Desde que o Ministério da Educação Espanhol impulsionou este programa, em 2008, já investiu mais

de 700 milhões de euros.

A verba disponível para o programa (75 milhões de euros) será distribuída pelos projetos

selecionados.

Além do Ministério da Educação Espanhol, o financiamento dos mesmos será comparticipado pelas

Comunidades Autónomas espanholas.

Com esta edição ficará praticamente completo o mapa espanhol de Campus de Excelência

Internacional, que, a partir de agora, fixará a sua prioridade em melhorar a qualidade de cada um dos

projetos, com o objetivo de, em 2015, só existirem 10 Campus de Excelência Internacional e 10

Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu, capazes de competir

internacionalmente nos respetivos domínios.

A nova  Ley de Economía Sostenible  do Governo Espanhol veio considerar o Programa CEI como um

instrumento fundamental para relançar a Economia, promover a competitividade e a

internacionalização do sistema universitário, implicando neste processo o triângulo Ciência-Tecnologia-

Empresa.

Colocado por: webmaster - e-mail  mailto:paginacao@algarvepress.net
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Docente da UAlg coordena livro sobre a República
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27-10-11

 

 O livro A República - Figuras, Escritas e Perspectivas, coordenado por João Carlos Carvalho, docente e

investigador da Universidade do Algarve, acaba de ser editado pelas Edições Colibri. Esta obra reúne o

Ciclo de Conferências organizado pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais e pela Biblioteca

Municipal de Olhão.

 

 Numa iniciativa conjunta da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e

da Biblioteca Municipal de Olhão/Câmara Municipal de Olhão realizaram-se, entre 24 de Setembro de

2010 e 29 de Janeiro de 2011, dez conferências, A República - Figuras, Escritas e Perspectivas.

 

 Procurou-se evocar e debater as ideias e realizações dos primeiros e complexos tempos do regime,

revisitando a produção literária e filosófica de vários autores dessa época, nas suas vertentes utópicas,

nos empenhos intelectuais que a sustentaram, nas apostas de modernidade nelas contidas, assim

como vozes discordantes de certos aspetos da instauração da República.

 

 O leitor poderá, assim, deparar-se com autores como António sardinha, Teixeira de Pascoaes,

Fernando pessoa, José Rodrigues Miguéis, M. Teixeira-Gomes, João-Lúcio, José Gomes Ferreira, Miguel

de Unamuno, António Sérgio, Leonardo Coimbra, Antero de Quental, Basílio Teles, entre outros, bem

como com os ecos da República na imprensa algarvia da época.

 

 Dessas dez conferências, que se alternaram entre a Biblioteca Municipal de Olhão e a Biblioteca da

Universidade do Algarve, publicam-se agora, neste volume, nove versões escritas, havendo alguns

casos em que os seus autores procederam a algumas alterações em relação à conferência

originalmente apresentada e outros em que preferiram manter os seus textos/discursos inicialmente

proferidos.

 

 Sobre o coordenador

 

 João Carlos Carvalho é Doutorado em Literatura Portuguesa Clássica e Professor de Literatura e
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Cultura Portuguesas e Comparadas do Departamento de Artes e Humanidades da Faculdade de

Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Investigador do CLEPUL/UAlg.

 

 É também autor de diversos livros, artigos de revistas e de comunicações apresentadas em

congressos nacionais e internacionais, sobre as áreas científicas das especialidades a que se dedica

(Literatura, Cultura, Teoria e Crítica Literárias, Semiótica e Retórica, Arte e Ciência).
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Olhão:António Pina
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É tempo do Algarve Primeiro prestar uma merecida homenagem a um rosto algarvio que muito tem

contribuído para o desenvolvimento regional nas várias áreas de intervenção.

 

 Trata-se de António Francisco Ventura Pina, natural de Olhão e nascido a 6 de Setembro de 1945.

 

 António Pina é licenciado em Germânicas e, ao longo do seu percurso pessoal e profissional, tem

acumulado um conjunto de experiências dignas de registo como sendo o facto de ter sido Governador

Civil do Distrito de Faro ou Director Regional da Educação do Algarve.

 

 A estas duas experiências, acrescenta-se a presidência da ERTA - Entidade Regulara do Turismo do

Algarve e um vasto percurso ao serviço do ensino, da política, da cultura, do associativismo e da

docência.

 

 António Pina é um reflexo da luta e da ambição por concretizar o que idealiza e, a prova disso é

mesmo que a vida lhe foi retribuindo o mérito e o tornou merecedor de vários prémios e convites para

ocupar lugares de destaque na vida social e política activas.

 

 Com uma classificação de estágio de 15,5 valores, António Pina abriu portas não só para desenvolver

a sua carreira enquanto professor, como também para estar ao serviço da educação enquanto

dirigente e responsável por diversos projectos da sua autoria.

 

 Ao mesmo tempo, soube sempre conciliar a profissão com a paixão pela política e com a sua ligação

ao Partido Socialista, o que o colocou num processo de ascensão e lhe permitiu mostrar as

capacidades para gerar consensos com as demais forças poolíticas.

 

 Ocupou o cargo de Vice-presidente da Câmara Municipal de Olhão, tendo ainda lugar para acrescentar

ao seu currículo o apoio a instituições de carácter cívico e de aprofundamento da cidaddania, sendo de

salientar, a Associação 25 de Abril; o cargo de Vice - Presidente da CIVIS - Associação para o

desenvolvimento da cidadania; a função de Presidente da Direcção da ACASO - Associação Cultural e

de Apoio Social de Olhão; o cargo de Presidente da Assembleia Geral do Grupo Naval de Olhão; bem
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como o estatuto de Presidente e Fundador em Maio de 2004 do Rotary Clube de Olhão.

 

 Ao mesmo tempo, António Pina destaca-se enquanto Provedor do Estudante da Universidade do

Algarve sendo que é ainda vice-presidente da empresa Municipal Mercados de Olhão e membro da

Assembleia da Junta de Freguesia de Olhão desde Outubro de 2009.

 

 António Pina é um exemplo de dedicação e de luta pela causa pública, motivo pelo qual continua a

alimentar um enorme entusiasmo nas causas e funções que desempenha.

 

 António Pina é o reflexo de um algarvio que eleva a sua região ao mais alto nível.

 

 (Actualização:26.10.11)

 

 

Recursos Humanos - Universidades olham para África

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Diário Económico - Quem é

Quem

Jornalistas: Andrea Duarte

 

RECURSOS HUMANOS Universidades olham para África

Os protocolos com universidades africanas já são uma tendência bem estabelecida nas universidades

portuguesas. Esta é uma aposta que vai ganhar cada vez mais força nos próximos anos, à medida que

o ensino superior cresce no continente africano. Angola merece uma atenção especial, aponta o reitor

da Universidade do Minho, António Cunha. Os países africanos “são países onde o ensino superior vai

ter um grande desenvolvimento, especialmente em Angola”, destaca. Também a Católica- Lisbon

sublinha que “tem vários protocolos com Universidades Africanas, nomeadamente com a Universidade

Católica de Angola (UCAN)”. As universidades privadas também têm África na mira e um exemplo

disso é a Lusófona, que tem “dois tipos essenciais de protocolos – aqueles que envolvem o

intercâmbio de docentes e discentes (por exemplo, com a Universidade de Cabo Verde) e aqueles que

resultam da integração de estabelecimentos de ensino em África no Grupo Lusófona: ULCV -

Universidade Lusófona de Cabo Verde, A Politécnica - Universidade Politécnica (Moçambique),

ULGUniversidade Lusófona da Guiné Bissau, IEG- Instituto de Educação em Gestão (Maputo e Matola),

ISUPE- Universidade Lusófona de (Angola)”, diz fonte oficial da universidade. São cinco as

universidades angolanas com que a Universidade Técnica de Lisboa tem protocolos, enumera a reitora

interina Helena Pereira. A estas, juntam-se três universidades em Cabo Verde e três em Moçambique.

“Alguns são protocolos “guarda-chuva”, no âmbito dos quais depois se desenvolvem protocolos

específicos de cooperação no ensino ou na investigação”, explica o reitor da Universidade de Évora,
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Carlos Braumann. Mas a cooperação inclui ainda a “organização conjunta de cursos de mestrado

(alguns com dupla titulação), a colaboração da docência, e, ainda, a promoção de uma maior

convergência com as universidades da CPLP”, aponta João Guerreiro, reitor da Universidade do

Algarve. Andrea Duarte

 

Recrutamento e Selecção Porto: Isabel Meireles Formação: Rosa Silva

 

Consultoria: Amândio da Fonseca

Morada: Rua Castilho, 75 - 7º

 

1250-068 Lisboa

Telef.: 213 896 300 E-Mail: dgcomercial@egor.pt Site: www.egor.pt

 

Grupo Nett, SGPS, S.A.

Presidente do Conselho de Administração: António Mira Administradores:

 

Inês Aydin, Carlos Rodrigues Morada: Av. Dr. António Rodrigues Manito, 100 R/C - 2900-063 Setúbal

Telef.: 265 540 830 E-Mail: geral@gruponett.com Site: www.gruponett.com

 

Grupo Pessoas & Soluções

Presidente: Rodrigo Ferreira Administrador Delegado:

 

António Picanço dos Santos Administradores: Francisco Amaral Jorge, Ana Ferreira, Rui Quinhones

Morada: Rua Casti lho, 75 - 5º Esq. 1250-068 Lisboa Telef.: 21 384 12 12 E-Mail:

geral@pessoasesolucoes.eu Site: www.pessoasesolucoes.eu

 

Hays Portugal

Managing Director: Paula Baptista Morada (Lisboa):

 

Av. da República, 90 – 1º, Fracção 4 1600-206 Lisboa Telef.: 217 826 564 E-Mail: lisboa@hays.pt

Morada (Porto): Edifício Tower Plaza, Rotunda Engº. Edgar Cardoso, 23 - 7º salas C e D | 4400-676

Vila Nova de Gaia Telef.: 226 078 610 E-Mail: porto@hays.pt Site: www.hays.pt

 

Headpartners

Morada: Rua Luciano Cordeiro, 123 - 5º Esq.

 

Q RECURSOS HUMANOS

 

1050-139 Lisboa Edifício Oriente | 1800-218 Lisboa Telef.: 218 505 700 E-Mail: info@contact-act.eu

Site: www.contact-act.eu
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Telef.: 213 583 100 E-Mail: info@headpartners.pt Site: www.headpartners.pt

 

EMPRESAS PORTUGUESAS

Adecco Recursos Humanos

Dir. Geral: David Sanglas Dir. Financeiro Administrativo:

 

Development Systems, S.A.

Administrador Delegado:

 

ISS Human Resources Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

Gerentes: Estevão Luís Oliveira Amaral

 

Tito Serradas Duarte

Dir. Outsourcing Zona Centro Sul: Jorge Silva Dir. Zona Centro Sul: Paulo Canôa Dir. Zona Norte: Rita

Monteiro Resp. Adecco Training: Susana Cravo Resp. Recursos Humanos e Qualidade:

 

José Maria Echaniz Office Manager: Sandra Fonseca Consultores: Beatriz Chambel, Rui Coelho da

Silva, Luis Ricardo Morada: Campo Grande, 382 C - 1º B 1700-097 Lisboa Telef.: 217 568 320 E-Mail:

dsystems@developmentsystems.pt Site: www.developmentsystems.es

 

Osório, Helena Alexandra Saraiva Coelho Pereira de Almeida Araújo Dir. Geral: José Martins Dir.

Financeiro: Jorge Moreira Dir. Administrativa: Helena Araújo

Dir. Comercial:

 

Estêvão Luís Oliveira Amaral Osório

Morada (Sede):

 

Carla Oliveira

Responsável de Marketing e Comunicação:

 

Cláudia Ferreira Morada: Rua António Pedro, Nr. 111 - 3º Frente, 1150-045 Lisboa Telef.: 213 168

300 Site: www.adecco.pt

 

Flexpeople Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

Dir. Geral: António Pinto Directora Técnica: Cláudia Graça Salários e Gestão Administrativa:

 

Rua Moinho da Barrunchada nº 4-1º Drtº 2790-109 Carnaxide Site: www.iss.pt

 

Kelly Services

Dir. Geral: Afonso Carvalho Finance & Administration Manager:
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Atlanco Selecção Rec. Pessoal Empresa Trabalho Temporário

Dir. Geral: Inês Pinto Dir. Financeiro: Rui Cabaço Morada: Largo Rafael Bordalo Pinheiro, 12

 

Patricia Fernandes Morada: Complexo CREL Bela Vista Rua da Tascôa, 16 - 1º H 2745-871 Queluz

Massamá Telef.: 214 307 750 E-Mail: selection@fl expeople.pt Site: www.fl expeople.pt/com

 

Rui Barroso

HR Manager: Sérgio Sousa Marketing Manager: Liesbeth Peters Manager Kelly Onsite Services:

 

Tiago Pacheco

District Manager Norte:

 

Cláudia Ribeiro

District Manager Centro Sul:

 

1200-369 Lisboa Telef.: 210 036 800 E-Mail: atlanco@atlanco.pt Site: www.atlanco.pt

 

Galileu

Administrador: António Zagalo, Carlos Antunes Dir. Geral: José Marta Dir. Financeiro: João Magalhães

Morada: Av. Sidónio Pais, 16 – R/C Dto

 

António Carvalho

 

MICHAEL PAGE INTERNATIONAL PORTUGAL

DR

 

CEGOC

Direcção Geral: Luís Mendes, Mário Ceitil Direcção de Negócios e-Learning:

 

Patrícia Santos

Formação Automóvel e Outdoor:

 

1050-215 Lisboa Telef.: 213 878 430 E-Mail: geral@galileurh.pt Site:www.grupogalileu.com

 

José Rodrigues

Mercados Internacionais: Paulo Finuras,

 

Grupo Crh

Presidente: Carlos Oliveira Administradores:
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Mercado Norte/Intra, Ricardo Martins Morada: Av. António Augusto Agiar, 21 - 1º 1050-012 Lisboa

Telef.: 213 191 960 E-Mail: cegoc-geral@cegoc.pt Site: www.cegoc.pt

 

João Gonçalves, Jorge Marques

Dir. Comercial e Marketing: Margarida Silva Dir. Rec. Humanos: Paula Guedes Dir. Financeiro e

Administrativo:

 

João Carvalho

Dir. Operações e IT: Celso Cruz Morada: Rua Laura Alves, 12 – 6º

 

CONTACT

Administrador Delegado:

 

Pedro Champalimaud

Director Administrativo e Financeiro

 

Rui Nunes

Director Coordenador (Comercial, Marketing e Operações): Pedro Lima Director de Organização e

Qualidade:

 

1050-138 Lisboa Telef.: 210 308 400 E-Mail: crh@grupocrh.com Site: www.grupocrh.com

 

Grupo Egor

Presidente: Amândio da Fonseca Dir. Financeiro: Alexandre Antunes Dir. Comercial e de Marketing:

 

João Ruas

Director de Sistemas de Informação:

 

Alexandre Correia

Directores de Operações:

 

José Vaz Quintino

Business Managers: Recrutamento e Selecção Lisboa: Ana Cardoso

 

Pedro Santos, Sónia Duarte Morada: Av. Infante D. Henrique, 343

 

Álvaro Fernández Alonso, director-geral

Morada: Rua Joshua Benoliel 6,
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Edif. Alto das Amoreiras, 9º e 10º B 1250-133 Lisboa Telef.: 213 715 250 E-Mail:

geral@kellyservices.pt Site: www.kellyservices.pt

 

Palmon Search & Assessment, Lda

Dir. Geral: Ana Sofia Portela Morada: Rua Casal Ribeiro, Nr. 15 – 3º Piso

 

Gabinete de Marketing e Comunicação:

 

Keyknowledge People

 

1000-090 Lisboa Telef.: 218 444 480 E-Mail: geral@palmonsearch.com Site: www.palmonsearch.com

 

Rita Correia Morada: Praça de Alvalade, 6 - 12º 1700-036 Lisboa Telef.: 217 826 360 E-Mail:

rhmais@rhmais.pt Site: www.rhmais.pt

 

RANDSTAD

DR

 

Horton International Consultoria, Lda.

 

Managing Partner: Guilhermina Vaz Monteiro Morada: Rua Joaquim António de Aguiar,

 

35 - 5º Esq. | 1070-149 Lisboa Telef.: 213 860 504 E-Mail: lisbon@horton-intl.com Site:

www.hortoninternational.com

 

Administradores:

 

Rui Alexandre, Luís Campos, Rui Campos Morada: Av. Conde de Valbom, 30 - 3º 1050-068 Lisboa

Telef.: 210 337 780/82 E-Mail: info@keykp.com Site: www.keykp.com

 

Randstad

Administrador Delegado: Mário Costa Dir. Comercial: Luis Gonzaga Ribeiro Dir. Financeiro: Paulo

Sepúlveda Dir. Rec. Humanos: Catarina Horta Morada: Av. Republica, 26

 

Sdo Consultores Sociedade para o Desenvolvimento das Organizações, S.A.

Partners: João Gonçalves*, João Gonçalves

 

Invesco Transearch

Gerente: Soledade Carvalho Duarte Morada: Rua Tierno Galvan, Amoreiras
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Lusotemp Empresa de Trabalho Temporário, S.A.

 

Administrador:

 

1069-228 Lisboa Telef.: 210 105 400 E-Mail: comercial@randstad.pt Site: www.randstad.pt

 

César Augusto Rodrigues dos Santos

 

Pereira*, Susana Carvalho e Silva*, Maria Isabel Marques, Sandra Lourenço Morada: Av. Eng. Duarte

Pacheco - Amoreiras, Torre 1 - 8º, Salas 3, 4 e 5 1070-101 Lisboa Telef.: 213 839 190 E-Mail:

sdo.consultores@mail.telepac.pt Site: www.sdoconsultoria.com

* Administrador(a)

 

Torre 3 - 8º | 1070-274 Lisboa Telef.: 213 830 871 E-Mail: soledade.duarte@transearch.com Site:

www.invesco.pt

 

JM Executive Search

Managing Partner: Jorge Moreira Executives Consulting:

 

Direcção de Clientes:

 

Randstad Contact Center

Dir. Comercial: Carla Marques Gestor Área Negócios Lisboa: Fernanda Vaz Gestor Área Negócios

Porto:

 

Eduardo Fernandes, Mário Vareiro

Respons. Financeira e Administrativa: Carmen Moreira Morada: Av. Marechal Craveiro Lopes,

 

César Augusto Rodrigues dos Santos Morada: Edifício Premium, Alameda Fernão Lopes, 16 A, 7º,

Miraflores - 1495-190 Algés Telef.: 214 139 480 E-Mail: info@talenter.com Site:www.talenter.com

 

Manpower Portugal, E.T.T., S.A.

 

Claudia Martins Dir. Financeiro: Paulo Sepúlveda Dir. Rec. Humanos: Catarina Horta Morada: Av.

República, 26 | 1069-228 Lisboa Telef.: 210 105 400 E-Mail: info.contactcenters@randstad.pt Site:

www.randstad.pt

 

SHL Portugal People Solutions, Sistemas para Avaliação e Desenvolvimento de Recursos Humanos,

Lda.

Sócios Gerentes:
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Dir. Geral: Nuno Gameiro Morada: Edifício Amoreiras Plaza

 

Randstad Search & Selection

Dir. Comercial: José Vaz Pinto Gestor Área Negócios Lisboa:

 

Rua Carlos Alberto Mota Pinto, nº 9, 5B2 1070-374 Lisboa Telef.: 211 546 770 E-Mail:

andre.barbosa@manpower.pt Site: www.manpower.pt

 

Jorge Horta Alves, Isabel Paredes Dir. Geral: Jorge Horta Alves Dir. Financeiro: Paulo Fonseca Morada:

Av. Marquês de Tomar, 35 - 4º 1050 - 153 Lisboa Telef.: 217 813 900 E-Mail: shl@shlportugal.pt Site:

www.shl.pt

 

Nr. 8 B - 1º A | 1700-284 Lisboa Telef.: 218 465 800 E-Mail: geral@jmes.pt Site:

www.jmexecutivesearch.com Mário Costa, administrador delegado

 

MRINetwork Portugal Country Manager MRINetwork Portugal

HeadHunter e Group Coach CIGA®:

 

Ana Luísa Teixeira

Morada: Av. República, 26 | 1069-228 Lisboa Telef.: 217 611 700 E-Mail: comercial@solisform.pt Site:

www.solisform.pt

 

Boyden Global Executive Search

Country President:

 

Managing Partner: Hélder Pais Morada (Head Office):

 

Mercer Portugal, Lda

 

Market Leader: Diogo Alarcão Business Leader, Human Capital:

 

Marta Sacramento

 

Conceição Pereira Dir. Financeiro: Paulo Sepúlveda Dir. Rec. Humanos: Catarina Horta Morada: Av.

Republica, 26 | 1069-228 Lisboa Telef.: 210 105 400 E-Mail: searchlisboa@randstad.pt

searchporto@randstad.pt Site: www.randstad.pt

 

Synergie Empresa de Trabalho Temporário, SA

Dir. Geral: António Boavista Morada: Rua Quinze de Novembro nº 77
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Tempo Team Contact Center

Administrador Delegado: Mário Costa Dir. Comercial: Carla Marques Dir. Financeiro: Paulo Sepúlveda

Dir. Rec. Humanos: Catarina Horta Morada: Av. República, 26

 

Business Leader, Retirement, Risk and Finance: Maria João Louro Business Leader, Investment

Consulting:

 

4100-421 Porto Telef.: 226 052 120 E-Mail: sede@synergie.pt Site: www.synergie.pt

 

Fernando Neves de Almeida Managing Partners: Luís Melo, Andreia Barbosa, Luís Alves Monteiro

Morada: Av. Casal Ribeiro, Nr. 14 – 5º 1000-092 Lisboa Telef.: 213 183 300 E-Mail:

boyden.lisbon@boyden.pt Site: www.boyden.com

 

Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 61 C, 1º Escritório 7 | 1070-061 Lisboa Telef.: 214 462 030 E-Mail:

pt@mrinetwork.pt Site: http://pt.mrinetwork.pt

 

Odgers Berndtson

Managing Partner: Ana Loya Partner: Helena Ravara Principal: Margarida Lousada Georgia Agoas

Morada: Av. Praia da Vitória, 48 - 5º

 

Ray Human Capital, Lda.

Managing Partner: Ana Loya Morada: Av. Praia da Vitória, 48 - 5º D

 

Rui Guerra

 

SLOT Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

Sócios-Gerentes:

 

1069-228 Lisboa Telef.: 213 307 900 Site: www.tempo-team.pt

 

Dave Morgan Executive Search & Coaching Consultants

Managing Partners: Jaime Ferreira da Silva,

 

Business Leader, Health & Benefits:

 

José Mendinhos

 

Business Leader, Information Product Solutions: Tiago Borges Morada: Edifício Monumental,
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1050-184 L i sboa  Te le f . :  211 212 600 E-Ma i l :  rhc@rayhumancap i ta l . com S i te:

www.rayhumancap i ta l .p t

 

Ana Marçal Grilo, Luísa Caldeira,

LAS – Louro Aeronaves e Serviços, Lda. Dir. Executiva: Sónia Barbosa Dir. Comercial: Sónia Barbosa

Dir. Financeira: Luísa Caldeira Dir. Recursos Humanos: Ana Marçal Grilo Recrutamento Internacional:

Vânia Pina SLOT Contact Center: Adriana Silva SLOT Maia: Marta Martins SLOT Faro: Pedro Nunes

SLOT Oeiras: Leonor Carvalho SLOT Lisboa: Vânia Pina SLOT V.N.Famalicão: Natália Pimenta Morada

(Sede): Rua Castilho, Nr. 5, Sala 40

 

Tempo Team Serviços

Administrador Delegado: Mário Costa Dir. Comercial: Carla Marques Dir. Financeiro: Paulo Sepúlveda

Dir. Rec. Humanos: Catarina Horta Morada: Av. República, 26

 

Av. Fontes Pereira de Melo, 51 – 3º A-E 1050-120 Lisboa Telef.: 213 113 770 E-Mail:

portugal.geral@mercer.com Site: www.mercer.pt

 

Rhmais Organização e Gestão de Recursos Humanos, S.A.

Presidente: Helder José Mendonça Braz Administrador Delegado:

 

1069-228 Lisboa Telef.: 213 307 900 Site: www.tempo-team.pt

 

Samuel Antunes Morada: R. Castilho, 235 - 4º Andar 1070-051 Lisboa Telef.: 213 014 125 E-Mail:

davemorgan@ davemorgansearch.com Site: www.davemorgansearch.com

 

1050-184 Lisboa Telef.: 211 212 750 E-Mail: l isboa@odgersberndtson.com.pt Site:

www.odgersberndtson.com.pt

 

Prime Search, Lda (A Member Firm Of Agilium Worldwide. Formerly World Search Group)

Partner: José Cardeira Seno Morada: Rua da Misericórdia, 12-20,

 

Meta4

 

Rui de Brito Henriques Administradora: Ana Isabel Borges

Dir. Coordenação Recrutamento, Selecção e Outsourcing: Emília Azevedo Dir. Coordenação Formação

e Desenvolvimento: Rita Mendes Dir. Coordenação Projectos Especiais:

 

Egon Zehnder International Consultores, Lda.

Consultores Partners: José G. Maury (Office Leader)

 

Página 93



Executive Search Ad Capita Executive Search

Partner: Rui Borges Morada: Campo Grande, 56 - 6º C

 

Country Manager: Júlio Agredano Dir. Comercial e de Operações:

 

Eduardo Quero Presales & Marketing Nuno Fernandes Morada: Edifício Atlantis Av. D.João II, Lt

1.06.2.2 - 2º C 1990-095 Lisboa Telef.: 213 845 470 Site: www.meta4.pt

 

Lindolfo Miguel

Dir. Coordenação Projectos Especiais:

 

1250-066 Lisboa Telef.: 218 479 372/ 965 724 125 E-Mail: admin.lis@slot.pt Site: www.slot.pt

 

Frederico Santos Carona

Dir. Coordenação Gestão de Contact Centers: João Nunes Borges Dir. Administrativa e Financeira:

 

Solisform Formação e Serviços, S.A.

Administrador Delegado: Mário Costa Dir. Comercial: Carla Marques Dir. Financeiro: Paulo Sepúlveda

Dir. Rec. Humanos: Catarina Horta

 

1700-093 Lisboa Telef.: 217 998 110 E-Mail: capita@adcapita.com Site: www.adcapita.com

 

Bruno W. Lehmann, Paulo D. Simões Morada: Av. Sidónio Pais, 8 - 5º 1050-214 Lisboa Telef.: 213

510 660 E-Mail: ezilisbon@ezi.net Site: www.egonzehnder.com

 

Piso 2, Escritório 1, Centro Comercial e Cultural Espaço Chiado 1200-273 Lisboa Telef.: 213 521 005

E-Mail: geral@primesearch.pt Site: agiliumworldwide.com

 

Robertshaw & Associates Lda.

Dir. Geral: Rui Pereira Garrido Consultora Principal: Susana Telma Garrido Morada: Apartado 540

 

Ema Partners Portugal

Dir. Geral: João Pires da Silva Morada: Rua Rosa Araújo, 30 - 6º Dto.

 

Michael Page International Portugal Recrutamento & Selecção Especializado

 

Sérgio Correia

Gabinete da Qualidade e Inovação:

 

Aims Internacional Portugal
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Sócios Gerentes: Carlos Morgado,

 

1250-195 Lisboa

Telef.: 21 351 38 90 E-Mail: lisbon@ema-partners.com Site: www.ema-partners.com;

 

Ana Duque

 

Dir. Geral: Álvaro Fernández Alonso Morada: Av. Liberdade, Nr. 180 A - 3º Dto.

 

1250-146 Lisboa Telef.: 210 419 100 E-Mail: lisboa@michaelpage.pt Site: www.michaelpage.pt

 

HEIDRICK & STRUGGLES

FOTO João Paulo Dias

 

Fernando Rodrigues Dias Morada: Campo Grande, 35 - 6º C 1700-087 Lisboa Telef.: 21 795 07 45 E-

Mail: msl@msl.pt Site: www.msl.pt ou www.aims-international.net/

 

www.ema-partners.pt

 

2776-601 Carcavelos Apartado 3 3240- 908 Avelar Telef.: 214019789 / 236621694 / 933880058 E-

Mail:rpg@robertshaw.pt; stg@robertshaw.pt Site: www.cornerstone-group.com

 

Glasford Portugal

Partners: Carlos Melo Heitor,

 

Shortlist Consultores de Executive Search

Managing Partner: Rui Dias Morada: Largo Rafael Bordalo Pinheiro,

 

Multipessoal Recursos Humanos, S.G.P.S.

 

Alter Via, S.A.

Managing Partner: Francisco Ricardo Consulting Partner: Ricardo Fortes da Costa Associate Partner:

João Paulo Feijo Associate Senior Manager:

 

Conselho de Administração: Rui Raposo - Chairman António Eloy Valério - CEO Ricardo Martins - CFO

Administradores Executivos:

 

Maria Amélia Mota Morada: Rua Eduardo Maria Rodrigues, 7 A 2775-566 Carcavelos Telef.: 21 315

5955 E-Mail: glasford@mail.ptprime.pt Site: www.glasford.pt
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Nr. 16 | 1200-369 Lisboa Telef.: 213 404 098 E-Mail: mail@shortlist.pt Site: www.shortlist.pt

 

José Monteiro Bastos, Luís Mendes, Fernando Sabino Morada: Av. D. João II, Lote 1.17.03 – 8º 1990-

084 Lisboa Telef.: 210 342 230 Site: www.multipessoal.pt

 

Pedro Valle Abrantes Head of Research: Cristina Salgado Consultor: André Faria Staff: Denise Cruz

Morada: Av. Duque de Loulé, nº 47 – 5º Dto 1050-086 Lisboa Telef.: 213 535 057 E-Mail:

geral@altervia.pt Site: www.altervia.pt

 

Heidrick & Struggles Consultores de Gestão, Lda.

Conselho de Administração Presidente: Nuno Vasconcellos Vice-Presidentes:

 

Talent Search Consultadoria de Alta Direcção, Lda.

Managing Partner: José Caetano Silva Morada (Escritório Lisboa):

 

Multitempo Empresa de Trabalho Temporário, Lda.

 

Gerência: Helder José Mendonça Braz,

 

Amrop International Portugal

Managing Partner: Maria Glória Dias Ribeiro Partners: Alexandra Ribas Associate Partner: Ricardo

Gonçalves Morada: Av. da Liberdade, 129 - 9º A

 

Rui de Brito Henriques, Ana Isabel Borges Morada: Praça de Alvalade, 6 - 12º A 1700-036 Lisboa

Telef.: 217 826 340 E-Mail: multitempo@multitempo.pt Site: www.multitempo.pt

 

Isabel Rocha dos Santos, Rafael Mora, Jorge Silva Carvalho Vogais: Mariana Branquinho da Fonseca

(CEO), Pedro Rocha Matos Morada: Rua Vitor Cordon, 19 1200-482 Lisboa Telef.: 213 514 530 E-Mail:

lisbon@heidrick.com Site: www.heidrick.com

 

Avª da Liberdade, nº 245 - 4º E 1250-143 Lisboa Telef.: 213 189 800 E-Mail: lisboa@tal-search.com

 

EMPRESAS ANGOLANAS Multipessoal Angola

Responsável: Luís Mendes Morada: Edifício ESCOM, Rua Marechal

 

1250-140 Lisboa Telef.: 213 253 777 E-Mail: amrop@amrop.pt Site: www.amrop.pt

 

Hire & Trust Executive Search

Resp. Business Development & Delivery:
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Nuno Tinoco Fraga

Resp. Research & Delivery: Alexandre Moreno Consultores: Isália Loureiro, Rosa Carreto,

 

Bróz Tito, Nr. 35 - 6º C | Luanda Telef.: + (244) 934782801 E-Mail: angola@multipessoal.pt Site:

www.multipessoal.co.ao

 

NBS BAO & Partners

Presidente: Ignacio Bao Morada: Avenida da Liberdade, 110 - 1º

 

Dir. Geral: João Silva Martins Dir. Financeiro: Paulo Sepúlveda Dir. Qualidade: Rosário Canais Dir. Rec.

Humanos: Catarina Horta Morada: Av. República, 26 | 1069-228 Lisboa Telef.: 210 105 400 Site:

www.nbs.pt

 

João Viana

Suporte Administrativo: Ana Paula Oliveira Morada: Av. António Augusto Aguiar,

 

Talent Search Angola Consultoria para o Desenvolvimento, S.A.

Managing Partner: José Caetano Silva Morada (Escritório Angola):

 

Mariana Branquinho da Fonseca, CEO

 

1269-046 Lisboa Telef.: 213 404 600 E-Mail: lisboa@baopartners.com Site: www.baopartners.com

 

Nr. 80 - 5º Dto. | 1050-018 Lisboa

Telef.: 213 514 510 E-Mail: lisbon@hire-trust.net Site: www.hire-trust.net

 

Av. Comandante Valódia, 5 - 6º andar, Apt.61 | Luanda Telef.: + (244) 222 449 375 E-Mail:

luanda@tal-search.com
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A98

Universidade do Algarve com orçamento reduzido corta nos professores convidados |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5800

 

Por Hugo Rodrigues 27 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Universidade do Algarve vai efetuar fortes cortes na contratação de professores convidados, à luz

da redução do seu orçamento, em 2012.

 

 A universidade algarvia, à semelhança do que aconteceu às suas congéneres, viu as transferências

diretas do Estado a descer 8,5 por cento, ou seja, receberá cerca de 3 milhões de euros a menos que

em 2011.

 

 O reitor da UAlg João Guerreiro falou mesmo num orçamento de guerra no programa radiofónico

Impressões, dinamizado em conjunto pelo Sul Informação e pela Rádio Universitária do Algarve RUA

FM. A entrevista foi transmitida originalmente ontem e pode voltar a ser ouvida na íntegra no sábado

às 12 horas em 102.7 FM ou em www.rua.pt.

 

 O orçamento da UAlg para 2012 é de 55,4 milhões de euros, a maioria dos quais serão aplicados em

despesas com pessoal. Deste dinheiro, a maior fatia serve para pagar a docentes.

 

 Tivemos que fazer com as faculdades e com as escolas um exercício de redução das despesas, com

reflexo ao nível da contratação de professores convidados que estavam ou em regime de substituição

de professores do quadro em processo de doutoramento, para os quais criámos facilidades nos últimos

anos para se dedicarem a tempo parcial ao doutoramento, ou convidados que constituíam uma mais-

valia para a universidade e traziam da sua experiências profissionais ensinamentos e competências,

explicou João Guerreiro.

 

 Devido aos cortes, os processos de doutoramento de muitos docentes da UAlg provavelmente
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sofrerão atrasos. E o mais caricato, frisou o reitor, é que está a decorrer um processo muito pesado de

obtenção do grau de doutor entre os professores dos quadros da UAlg, fruto de exigências da tutela.

Temos cerca de 140 processos de doutoramento em curso, alguns deles apoiados pela UAlg, disse.

 

 Esta medida entra em contradição com outra norma que nos obriga a ter professores contratados em

determinado número de anos. Mas as políticas públicas são contraditórias. Por um lado, obrigam-nos a

ter a formação dos docentes com determinado ritmo, mas depois não nos dão os recursos necessários,

criticou João Guerreiro.

 

 Também entrámos na área do funcionamento, com a poupança de eletricidade e de outros recursos e

com a renegociação de contratos de prestação de serviços. Em suma, é um orçamento que nos obriga

a introduzir muito maior rigor na gestão da universidade e a prescindir de algumas colaborações

externas que eram importantes para a universidade, mas que não conseguimos manter, resumiu.

 

 Apesar de admitir que se perderá algo ao nível pedagógico, a UAlg irá tentar compensar a ausência

destes inputs do mundo profissional através da dinamização da capacidade da universidade contratar

com empresas a colocação dos alunos em estágios profissionais.

 

 A situação atual vai motivar uma reestruturação geral na UAlg, com maior incidência em duas

unidades orgânicas, a Escola Superior de Engenharia (ESE) e a Faculdade de Ciências e Tecnologia

(FCT).

 

 Se no caso da ESE é o decréscimo do número de alunos e as muitas vagas que têm ficado por

preencher que obriga a repensar a organização, na FCT, além de menos alunos, ainda se está a

proceder à estabilização da união de três unidades orgânicas numa só faculdade, implantada há três

anos.

 

 A proposta de orçamento está sempre muito ligada às transferências do Orçamento de Estado. Há

muito pouca margem de manobra, ilustrou João Guerreiro. O que pode fazer a diferença são as

receitas próprias, que vêm essencialmente de propinas.

 

 Com o decréscimo, ainda que não muito substancial, dos alunos de 1º ano, nos cursos dos

subsistemas universitário e politécnico, a UAlg está a investir noutras frentes, nomeadamente em

mais oferta para o 2º e 3º ciclo e nos Cursos de Especialização Tecnológica (CET), que conferem o 4º

nível.

 

 Se por um lado nos cursos de 2º e 3º ciclo, vulgo mestrados e doutoramentos, o encaixe com

propinas é bem mais substancial e a disponibilidade financeira dos alunos também tende a ser maior,

por outro tem havido uma grande procura de todos os CET oferecidos pela UAlg. Temos tido sempre

mais candidatos do que vagas, revelou João Guerreiro.
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A101

Associação Académica da Universidade do Algarve colabora em recolha de alimentos
da CASA | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5795

 

Por Sul Informação 27 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Crise, Faro, Voluntariado

 

 &nbsp

 

 A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do Gabinete Solidário, irá este fim de

semana, dia 29 e 30 de outubro, colaborar na Recolha de Alimentos promovida pela CASA (Centro de

Apoio ao Sem Abrigo), de Faro.

 

 Membros da associação estarão presentes das 9h00 às 21h00 no Pingo Doce, em Faro, frente ao

Fórum Algarve.
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A102

"O Mês da Paisagem" encerra com duas conferências hoje e amanhã em Gambelas |
Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5741

 

Por Sul Informação 27 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 "Do Aprender ao Fazer, Percursos Reais: da Universidade ao Mercado de Trabalho e Paisagens

Culturais" e "A interdisciplinaridade como Princípio de Intervenção" são as duas palestras que

decorrerão esta quinta e sexta-feira no edifício 8 do Campus de Gambelas da Universidade do Algarve,

encerrando o ciclo de seminários "O Mês da Paisagem".

 

 Trata-se de uma iniciativa do curso de Arquitetura Paisagista e do NAPUA (Núcleo de Estudantes de

Arquitetura Paisagista).

 

 A entrada é gratuita e confere certificado de participação.
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A103

Centro Ciência Viva do Algarve dedica mês de novembro à Química | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5743

 

Por Sul Informação 27 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Ciência&Investigação, Faro

 

 &nbsp

 

 No âmbito da celebração do Ano Internacional da Química, o Centro Ciência Viva do Algarve, em Faro,

irá promover, durante o mês de Novembro, um conjunto de palestras a que designou "Q no Centro

Ciência Viva do Algarve" para as quais convida os professores, alunos das escolas do Algarve a

participarem.

 

 As palestras irão decorrer no Centro Ciência Viva do Algarve durante o mês de novembro, às quartas-

feiras à tarde (das 15h00 às 16h30), em ambiente informal de tertúlia.

 

 Cada palestra irá partir de uma demonstração experimental como introdução a cada um dos temas a

ser explorado com a participação de todos os presentes.

 

 A primeira palestra, que está marcada para dia 2 de novembro, estará a cargo de Victor Gil, professor

jubilado da Universidade de Coimbra, que falará sobre A propósito da Química: Encanto & Harmonia +

Acaso & Procura.

 

 No dia 9, Américo Lemos, da Universidade do Algarve, falará sobre A Química no Quotidiano.

 

 Maria de Lurdes Cristiano, da Universidade do Algarve, vai abordar o tema A Química no

desenvolvimento de Medicamentos, no dia 16.

 

 Finalmente, a 25 de novembro, será a vez de Alice Newton, também da UAlg, falar sobre Química do

Mar.

 

 Para que nos possamos organizar de forma a criarmos um espaço harmonioso e funcional,
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agradecemos a inscrição na(s) palestra(s) em que gostariam de participar com oito dias de

antecedência (por telefone: 289 890 920 ou por mail: info@ccvalg.pt), salienta a direção do Centro de

Ciência Viva do Algarve.
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Autódromo Internacional do Algarve comemora 3º aniversário a 2 de novembro | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5679

 

Por Sul Informação 27 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Autódromo do Algarve, Automobilismo, Empresas, Motociclismo, Portimão, Turismo

 

 &nbsp

 

 Foi a 2 de novembro de 2008 que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) abriu portas depois de

apenas sete meses de construção. A administração do AIA salienta que se trata de um projeto de

interesse nacional (PIN) que tem levado o nome de Portugal um pouco por todo o mundo e pelas

melhores razões. Três anos de muitos eventos desportivos, três anos de muito trabalho, três anos de

muita dedicação.

 

 Se em 2008, o Algarve Motor Park apenas se resumia à pista principal, três anos volvidos o projeto

continua a ser alvo de investimentos e de crescimento.

 

 Desde então entrou em funcionamento a Racing School, a escola de condução do AIA que visa a

formação mas também a vivência de experiências únicas, o Kartódromo Internacional do Algarve um

dos maiores e melhores kartódromos da Europa e o Off Road Park, uma pista de todo-o-terreno que

se assemelha às especiais das melhores corridas de TT e ralis do mundo.

 

 Noutra vertente, entrou também em funcionamento a Central Fotovoltaica, uma infraestrutura que

visa a produção de energia elétrica, enquanto a Zona Comercial, o Hotel de 5 estrelas da cadeia

Radisson e Apartamentos Vista do Falcão se encontram na reta final de conclusão, sendo um projeto

âncora, fechando o ciclo dos serviços necessários a qualquer evento, e ainda o Parque Tecnológico que

vai albergar uma série de empresas ligadas ao setor automóvel.

 

 Numa altura em que a conjuntura económica nacional se tem vindo a agravar, a Parkalgar, entidade

que gere o Algarve Motor Park, tem orientado a sua estratégia de atuação para o mercado

internacional, o que lhe permite uma elevada taxa de ocupação do circuito ao longo de todo o ano.
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 Os prémios que foram atribuídos ao Autódromo Internacional do Algarve, os muitos editoriais

elogiosos que foram sendo publicados nos quatro cantos do mundo e o seu número de eventos

desportivos e apresentações mundiais deixam os responsáveis cientes de que o projeto tem um valor

inigualável.

 

 "Quando demos início ao projeto não o idealizámos com esta dimensão. Mas à medida que fomos

trabalhando, chegámos à conclusão que ele só faria sentido se pudesse ter em funcionamento todas

as valências dos desportos motorizados assim como estruturas de apoio. Na altura pode ter parecido

megalómano, mas as várias valências do projeto fizeram com que fosse diferenciador à escala

internacional. E os eventos que temos realizado e o grau de satisfação dos nossos clientes mostram-

nos que fizemos a escolha certa", começou por dizer Paulo Pinheiro, o mentor deste projeto.

 

 Para muitos, "o AIA é apenas um local onde se realizam corridas de motos ou carros. Puro engano.

Esse é um aspeto importante do funcionamento da estrutura, aquele que nos remete para o panorama

nacional e internacional dos desportos motorizados, mas não aquele que viabiliza financeiramente o

investimento até agora efetuado. Os testes,, eventose outro tipo de ações são o".

 

 "A nossa taxa de ocupação desde a abertura do circuito tem sido na ordem dos 85% por ano. Este

número reflete bem o nosso trabalho diário. Temos sido palco, recorrentemente, de apresentações

mundiais, de testes sigilosos e de um sem número de outras ações. Estamos sempre em atividade",

continuou.

 

 Para a região do Algarve, em particular de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve tem um

papel importante ao nível do setor económico, pois para além de quebrar a sazonalidade própria da

região, é uma empresa importante face ao número de empregados que tem, mas também no recurso

a serviços de empresas locais.

 

 "Por vezes não se dá importância a estes pequenos detalhes, que são, na conjuntura económica

atual, de extrema importância. Temos procurado criar uma maior proximidade com a população da

região a todos os níveis. Queremos que a região veja o AIA como impulsionador da atividade

económica e que se orgulhem do que aqui foi construído", reforçou Paulo Pinheiro.

 

 A entrar no terceiro ano de atividade as perspetivas são animadoras: "Tendo em conta o período

difícil que estamos a atravessar, sentimos que estamos em contraciclo. Temos o circuito pré-reservado

em cerca de 70% dos dias", rematou Pinheiro.

 

 Quem é Paulo Pinheiro?

 

 Nasceu a 8 de Outubro de 1971, é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Algarve. A
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sua paixão pelos desportos motorizados vem desde criança. Chegou a ser piloto de motos mas uma

lesão obrigou-o ao abandono.

 

 Ciente da lacuna existente na região sul do país deste tipo de infraestruturas, desde tenra idade que

ambicionava construir um Kartódromo no Algarve. Esse pequeno sonho de criança viria a transformar-

se em algo maior.

 

 Aos 37 anos realiza o sonho de ver materializado o Autódromo Internacional do Algarve. É

administrador da Parkalgar SA, entidade que gere o Algarve Motor Park.

 

 Prémios e Distinções:

 

 Palavras elogiosas:

 

 Michael Schumacher: "Adoro o circuito. É tecnicamente muito exigente e difícil de conduzir mas ao

mesmo tempo muito seguro e bem preparado".

 

 Lewis Hamilton: "Muito bom. A condução nesta pista é verdadeiramente fantástica".

 

 Pedro de la Rosa: "Excelente. É um desafio tremendo, pois existem muitas subidas e descidas e não é

fácil definir os pontos de travagem ideal, bem como desenhar as melhores trajetórias".

 

 Max Mosley: "É um circuito bonito, muito original, interessante, porque tem mudanças significativas

de níveis e curvas cegas, em que durante parte do circuito é necessário estar empenhado para ver

onde vamos, por isso é um circuito notável".

 

 Algumas provas:

 

 - Campeonato do Mundo de Superbike

 

 - Testes de Fórmula 1

 

 - A1GP

 

 - GP2 Series

 

 - Le Mans Series

 

 - FIA GT1 Championship
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 - Superleague Formula

 

 - Campeonato de Espanha de GT

 

 - International GT Open

 

 - Algarve Historic Festival

 

 - Etc.

 

 Os números:

 

 - 36 meses de atividade

 

 - 7 Meses de Construção

 

 - 195 Milhões de Euros de Investimento

 

 - 20 Provas de Campeonatos Internacionais

 

 - Mais de 1,1 Milhões de Espetadores

 

 - Mais de 1500 pilotos de todo o mundo já visitaram o AIA

 

 - 3200 trabalhadores na construção do AIA

 

 - 50 pessoas de Staff Permanente

 

 - 1.27.880 a volta mais rápida à pista por Pedro de la Rosa em F1 em Janeiro de 2009

 

 - 41 carros - Maior Grelha de Partida no Algarve Historic Festival de 2011
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A109

Congresso Regional «Que Futuro para o Baixo Alentejo?» em Odemira nos dias 28 e
29 de outubro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5765

 

Por Sul Informação 27 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Alentejo, Odemira

 

 &nbsp

 

 Discutir o futuro dos territórios de baixa densidade em geral e do Baixo Alentejo em particular é o

objetivo do congresso regional que o Município de Odemira vai promover nos dias 28 e 29 de outubro,

sexta e sábado, no Cineteatro Camacho Costa.

 

 A sessão de abertura contará com a participação do chefe de gabinete do secretário de Estado

Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, Álvaro Santos, do presidente do Instituto

Politécnico de Beja Vito Carioca, do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Alentejo João Cordovil, e do presidente da Câmara Municipal de Odemira José Alberto

Guerreiro.

 

 No encerramento estarão presentes o reitor da Universidade do Algarve, o diretor do Departamento

de Áreas Classificadas do Sul do Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade João Alves, e

o vice-presidente da Câmara de Odemira Hélder Guerreiro.

 

 O congresso contará com a participação de Samuel Thirion (administrador do Conselho da Europa),

José Carlos Albino (ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local), Pedro Prista

(docente do ISCTE), Isabel Gomes Rodrigo (docente no Instituto Superior de Agronomia), Gilda Farrell

(Chefe de Divisão do Conselho da Europa), Rui Baleiras (docente da Universidade do Minho e ex-

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional) e Stefano Stortone (Rede Italiana de Municípios).

 

 Nos dois dias serão apresentados projetos de desenvolvimento rural inovadores e de sucesso. Neste

âmbito participarão José Arantes Pedroso (Horta do Zé), Teresa Saraiva (EcoSativa- Serviços

Ambientais e Aproveitamento Multifuncional dos Espaços Florestais), Paulo Nunes (Universidade
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Lusófona de Humanidades e Tecnologias), João Fermisson e Nuno Duarte (Improve Consult -

Consultadoria e Estudos, Lda), Nelson Dias (In Loco), Marta Cabral (Associação Casas Brancas),

António Covas (Universidade do Algarve), Catarina Selada (Centro de Inteligência em Inovação) e

Petra Finkernagel (TAMERA - Centro Internacional de pesquisa para a paz).

 

 O objetivo é debater a estratégia da União Europeia para o desenvolvimento sustentável nos

territórios de baixa densidade, mobilizando os agentes públicos e privados da região para uma

reflexão sobre as políticas públicas e as instituições no suporte à mudança e ao desenvolvimento de

soluções inovadoras, que respondam aos desafios do séc. XXI.

 

 O Município de Odemira conta com a parceria do Instituto Politécnico de Beja, da Universidade de

Évora e com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola de S. Teotónio e do Agroturismo Quinta do

Chocalhinho.
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A111

MÚSICATOTAL - DE INVESTIGAÇÃO DO CINEMA PORTUGUÊS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Música Total.net

URL: http://www.musicatotal.net/noticias/ver.php?id=7477

 

A harpista investe em relacionamento com o seu público atrav...

 

 

"Um Filme Português", documentário composto por seis segmentos de 17 , assinados por Levi Martins,

Miguel Cipriano, Vitor Alves, Vanessa Sousa Dias, Jorge Jácome e Carlos Pereira, é exibido amanhã,

dia 28, às 18.45 na sala 1 do cinema Londres, integrado na Secção Especial-Fora de Competição do

DocLisboa.

 

Esta longa-metragem surge integrada no projecto  Principais Tendências no Cinema Português

Contemporâneo , levado a cabo pela mesma equipa de realizadores no âmbito do Centro de

Investigação em Artes e Comunicação (CIAC), sediado na Escola Superior de Teatro e Cinema (ESTC)

e na Universidade do Algarve. Conta, ainda, com o apoio da Fundação para a Ciência e a Tecnologia

(FCT), bem como o próprio CIAC, que obteve a classificação de  Excelente  pelo painel internacional de

avaliação dos centros de investigação existentes em Portugal. A estes apoios juntou-se ainda o apoio

logístico do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

 

Nas primeiras fases do projecto, entre Março de 2009 e Setembro de 2010, a equipa de investigação

entrevistou 32 realizadores portugueses (ou a trabalhar em Portugal) e 6 produtores, com o objectivo

de identificar padrões comuns no desenvolvimento de projectos cinematográficos. Além disso,

produziu textos introdutórios, ensaios monográficos e conclusões relativas ao seu tema principal,

compilados até ao momento no dossier "Novas & Velhas Tendências do Cinema Português

Contemporâneo", disponível em: http://www.ciac.pt/publications.php?i=4

 

Por iniciativa do projecto, e no âmbito do Mestrado em Desenvolvimento de Projecto Cinematográfico

da ESTC, foram promovidas, ainda, sessões de masterclasses que contaram com a presença de Edgar

Pêra, Maria João Mayer, Maria João Sigalho, Marco Martins, Tino Navarro, João Canijo e Margarida Gil,

e que decorreram entre Novembro de 2010 e Janeiro de 2011, altura pela qual entrou em pré-

produção o documentário "Um Filme Português".

 

A mistura de som de "Um Filme Português" esteve a cargo de João Ganho. (Agosto, 2011)
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Autódromo Internacional do Algarve faz três anos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2011

Meio: Velocidade.pt

URL: http://www.velocidade.online.pt/corpo.php?pag=noticia&ids=479553

 

Pista sedeada no concelho de Portimão está em festa

 

 2011-10-27

 

 Foi a 2 de Novembro de 2008 que o Autódromo Internacional do Algarve (AIA) abriu portas depois de

apenas sete meses de construção. Um projecto de interesse nacional (PIN) que tem levado o nome de

Portugal um pouco por todo o mundo e pelas melhores razões. Três anos de muitos eventos

desportivos, três anos de muito trabalho, três anos de muita dedicação.

 

 Se em 2008, o Algarve Motor Park apenas se resumia à pista principal, três anos volvidos o projecto

continua a ser alvo de investimentos e de crescimento. Desde então entrou em funcionamento a

Racing School, a escola de condução do AIA que visa a formação mas também a vivência de

experiências únicas.

 

 O Kartódromo Internacional do Algarve um dos maiores e melhores kartódromos da Europa; o Off

Road Park, uma pista de todo-o-terreno que se assemelha às especiais das melhores corridas de TT e

ralis do mundo; a Central Fotovoltaica, uma infra-estrutura que visa a produção de energia eléctrica.

 

 A Zona Comercial, o Hotel de 5 estrelas da cadeia Radisson e Apartamentos Vista do Falcão que se

encontram na recta final de conclusão e que será um projecto âncora, fechando o ciclo dos serviços

necessários a qualquer evento e o Parque Tecnológico que vai albergar uma série de empresas ligadas

ao sector automóvel.

 

 Numa altura em que a conjuntura económica nacional se tem vindo a agravar, a Parkalgar, entidade

que gere o Algarve Motor Park, tem orientado a sua estratégia de actuação para o mercado

internacional, o que lhe permite uma elevada taxa de ocupação do circuito ao longo de todo o ano.

 

 Os prémios que foram atribuídos ao Autódromo Internacional do Algarve, os muitos editoriais

elogiosos que foram sendo publicados nos quatro cantos do mundo e o seu número de eventos

desportivos e apresentações mundiais deixam os responsáveis cientes de que o projecto tem um valor
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inigualável.

 

 "Quando demos início ao projecto não o idealizámos com esta dimensão. Mas à medida que fomos

trabalhando, chegámos à conclusão que ele só faria sentido se pudesse ter em funcionamento todas

as valências dos desportos motorizados assim como estruturas de apoio.

 

 Na altura pode ter parecido megalómano, mas as várias valências do projecto fizeram com que fosse

diferenciador à escala internacional. E os eventos que temos realizado e o grau de satisfação dos

nossos clientes mostram-nos que fizemos a escolha certa", começou por dizer Paulo Pinheiro, o

mentor deste projecto.

 

 Para muitos o AIA é apenas um local onde se realizam corridas de motos ou carros. Puro engano.

Esse é um aspecto importante do funcionamento da estrutura, aquele que nos remete para o

panorama nacional e internacional dos desportos motorizados, mas não aquele que viabiliza

financeiramente o investimento até agora efectuado. Os testes, 'track days', eventos 'corporate' e

outro tipo de acções são o 'core business'.

 

 "A nossa taxa de ocupação desde a abertura do circuito tem sido na ordem dos 85% por ano. Este

número reflecte bem o nosso trabalho diário. Temos sido palco, recorrentemente, de apresentações

mundiais, de testes sigilosos e de um sem número de outras acções. Estamos sempre em actividade",

continuou.

 

 Para a região do Algarve, em particular de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve tem um

papel importante ao nível do sector económico, pois para além de quebrar a sazonalidade própria da

região, é uma empresa importante face ao número de empregados que tem, mas também no recurso

a serviços de empresas locais:

 

 "Por vezes não se dá importância a estes pequenos detalhes, que são, na conjuntura económica

actual, de extrema importância. Temos procurado criar uma maior proximidade com a população da

região a todos os níveis. Queremos que a região veja o AIA como impulsionador da actividade

económica e que se orgulhem do que aqui foi construído", reforçou Paulo Pinheiro.

 

 A entrar no terceiro ano de actividade as perspectivas são animadoras: "Tendo em conta o período

difícil que estamos a atravessar, sentimos que estamos em contra-ciclo. Temos o circuito pré-

reservado em cerca de 70% dos dias", rematou Pinheiro.

 

 Quem é Paulo Pinheiro?

 

 Nasceu a 8 de Outubro de 1971, é formado em Engenharia Mecânica pela Universidade do Algarve. A

sua paixão pelos desportos motorizados vem desde criança. Chegou a ser piloto de motos mas uma
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lesão obrigou-o ao abandono.

 

 Ciente da lacuna existente na região sul do país deste tipo de infra-estruturas, desde tenra idade que

ambicionava construir um Kartódromo no Algarve. Esse pequeno sonho de criança viria a transformar-

se em algo maior. Aos 37 anos realiza o sonho de ver materializado o Autódromo Internacional do

Algarve. É administrador da Parkalgar, SA, entidade que gere o Algarve Motor Park.

 

 Prémios e Distinções:

 

 . Prémio 'Motorsport Facility of the Year' distinguido pelo 'Professional Motorsport World Expo Awards

2009', que anualmente premeia as melhores equipas, personalidades, tecnologias e infra-estruturas

do mundo automobilístico;

 

 . Prémio Circuito da Década pela 'Fast Bike Magazine';

 

 . Prémio Mérito Desportivo 2008 pelo semanário Auto Hoje

 

 . Distinção por parte da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting através do Prémio

Prestigio em 2008

 

 Palavras elogiosas:

 

 Lewis Hamilton: "Muito bom. A condução nesta pista é verdadeiramente fantástica".

 

 Michael Schumacher: "Adoro o circuito. É tecnicamente muito exigente e difícil de conduzir mas ao

mesmo tempo muito seguro e bem preparado".

 

 Pedro de la Rosa: "Excelente. É um desafio tremendo, pois existem muitas subidas e descidas e não é

fácil definir os pontos de travagem ideal, bem como desenhar as melhores trajectórias".

 

 Max Mosley: "É um circuito bonito, muito original, interessante, porque tem mudanças significativas

de níveis e curvas cegas, em que durante parte do circuito é necessário estar empenhado para ver

onde vamos, por isso é um circuito notável".

 

 Algumas provas:

 

 - Campeonato do Mundo de Superbike

 

 - Testes de Fórmula 1
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 - A1GP

 

 - GP2 Series

 

 - Le Mans Series

 

 - FIA GT1 Championship

 

 - Superleague Formula

 

 - Campeonato de Espanha de GT

 

 - International GT Open

 

 - Algarve Historic Festival

 

 - Etc.

 

 Os números:

 

 - 36 meses de actividade

 

 - 7 Meses de Construção

 

 - 195 Milhões de Euros de Investimento

 

 - 20 Provas de Campeonatos Internacionais

 

 - Mais de 1,1 Milhões de Espectadores

 

 - Mais de 1500 pilotos de todo o mundo já visitaram o AIA

 

 - 3200 trabalhadores na construção do AIA

 

 - 50 pessoas de Staff Permanente

 

 - 1.27.880 a volta mais rápida à pista por Pedro de la Rosa em F1 em Janeiro de 2009

 

 - 41 carros - Maior Grelha de Partida no Algarve Historic Festival de 2011
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 Luis Lopes, com A.I.
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A118

Escola Ativa sensibiliza mais de 4200 crianças portimonenses para hábitos de vida
saudáveis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51533

 

Educação

 

 Encontros Finais Desportivos da Escola Ativa

 

 A Direcção Regional de Educação do Algarve distinguiu os 16 estabelecimentos de Pré-escolar ao 2º e

3º Ciclos de Ensino do concelho de Portimão que no ano letivo 2010/11 participaram no Projeto Escola

Ativa, iniciativa que visa fomentar a atividade física e hábitos saudáveis para contrariar a obesidade

infantil.

 

 Desse modo foram abrangidas 4228 crianças, em resultado do compromisso assumido no início do

ano letivo entre os serviços de Educação e Desporto da Câmara de Portimão e os diretores dos

Agrupamentos escolares do município, tendo sido largamente ultrapassado o número de turmas

envolvidas em 2009/10, que passaram de 112 para 192.

 

 Depois de cinco galardões Bronze atribuídos no ano anterior, as escolas de Portimão obtiveram este

ano sete bandeiras Bronze, cinco Prata, duas Ouro (EB1 da Mexilhoeira Grande e Jardim de Infância

da Figueira) e duas Platina, entre as seis bandeiras a nível regional, que distinguiram a EB1 de Alvor e

o Jardim de Infância de Alvor.

 

 Em termos globais, 143 escolas da região receberam material desportivo e a atribuição de uma

bandeira de platina, ouro, prata ou bronze, de acordo com a pontuação obtida, tendo em conta as

ações e atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo.

 

 A partir de 2010/2011 entra em funcionamento a Plataforma Escola Ativa na internet, que irá

funcionar como instrumento de monitorização e ligação entre os vários agrupamentos, escolas e

professores envolvidos no projeto.

 

 Segundo estudos do Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil da Organização Mundial da

Saúde, a prevalência de obesidade infantil no Algarve desceu mais de 14 pontos percentuais de 2006
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a 2008, colocando a região com a taxa mais baixa em termos de excesso de peso, pré-obesidade e

obesidade face ? s restantes regiões do país.

 

 O Projeto Escola Ativa surgiu no âmbito do Programa Regional de Combate ? Obesidade Infantil na

Região do Algarve através da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve,

foi implementado pela Direção Regional de Educação do Algarve, pela Direcção Regional do Algarve do

Instituto do Desporto de Portugal, pela Administração Regional de Saúde do Algarve e pelas 16

autarquias, e consiste num conceito integrado de promoção e adesão ? atividade física e desportiva,

sensibilizando a comunidade educativa para a problemática do sedentarismo infantil.

 

 26 de Outubro de 2011 | 15:57

 

 barlavento

 

 

Página 119



A120

Congresso Regional em Odemira nos dias 28 e 29 de outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51534

 

Política

 

 Cine-teatro Camacho Costa, em Odemira

 

 Discutir o futuro dos territórios de baixa densidade em geral e do Baixo Alentejo em particular é o

objetivo do congresso regional que o Município de Odemira vai promover nos dias 28 e 29 de outubro

de 2011, no Cineteatro Camacho Costa.

 

 A sessão de abertura contará com a participação do Chefe de Gabinete do Secretário de Estado

Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, ??lvaro Santos, do Presidente do Instituto

Politécnico de Beja, Vito Carioca, do Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento

Regional do Alentejo, João Cordovil, e do Presidente da Câmara Municipal de Odemira, José Alberto

Guerreiro.

 

 No encerramento estarão presentes o Reitor da Universidade do Algarve, Carlos Santos Braumann, o

Diretor do Departamento de ??reas Classificadas do Sul do Instituto de Conservação da Natureza e

Biodiversidade, João Alves, e o Vice-Presidente da Câmara Municipal de Odemira, Hélder Guerreiro.

 

 O congresso contará com a participação de Samuel Thirion (Administrador do Conselho da Europa),

José Carlos Albino (ANIMAR - Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Local), Pedro Prista

(docente do ISCTE), Isabel Gomes Rodrigo (docente no Instituto Superior de Agronomia), Gilda Farrell

(Chefe de Divisão do Conselho da Europa), Rui Baleiras (docente da Universidade do Minho e ex-

Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional) e Stefano Stortone (Rede Italiana de Municípios).

 

 Nos dois dias serão apresentados projetos de desenvolvimento rural inovadores e de sucesso.

 

 Neste âmbito participarão José Arantes Pedroso (Horta do Zé), Teresa Saraiva (EcoSativa- Serviços

Ambientais e Aproveitamento Multifuncional dos Espaços Florestais), Paulo Nunes (Universidade

Lusófona de Humanidades e Tecnologias), João Fermisson e Nuno Duarte (Improve Consult -

Consultadoria e Estudos, Lda), Nelson Dias (In Loco), Marta Cabral (Associação Casas Brancas),
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António Covas (Universidade do Algarve), Catarina Selada (Centro de Inteligência em Inovação) e

Petra Finkernagel (TAMERA - Centro Internacional de pesquisa para a paz).

 

 O objetivo é debater a estratégia da União Europeia para o desenvolvimento sustentável nos

territórios de baixa densidade, mobilizando os agentes públicos e privados da região para uma

reflexão sobre as políticas públicas e as instituições no suporte ? mudança e ao desenvolvimento de

soluções inovadoras, que respondam aos desafios do séc. XXI.

 

 O Município de Odemira conta com a parceria do Instituto Politécnico de Beja, da Universidade de

Évora e com o apoio da Caixa de Crédito Agrícola de S. Teotónio e do Agroturismo Quinta do

Chocalhinho.

 

 26 de Outubro de 2011 | 16:07

 

 barlavento

 

 

Ualg - Lista apresentada

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Bolsa de Investigação III (m/f)(26-10-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=44971&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 Cargo/posição/bolsa:

 

 Bolsa de Investigação

 

 Referência: CCMAR/BI/0049/2011

 

 Área científica genérica: Biological sciences

 

 Área científica específica:

 

 Resumo do anúncio:

 

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

no âmbito do projecto PTDC/MAR/105313/2008, designado por "Desenvolvimento e caracterização de

células estaminais de peixe zebra: implicações para o desenvolvimento de transgénicos" financiado

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia - FCT/MCTES (PIDDAC).

 

 Texto do anúncio

 

 Funções a desempenhar:

 

 1.       Extracção de RNA de embriões e larvas de peixe zebra

 

 2.       Amplificação e clonagem de genes por RT-PCR

 

 3.       Microinjecção de embriões de peixe zebra e manutenção das fases larvares

 

 4.       Construção de plasmideos
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 5.       Manutenção de rotina de células em cultivo

 

 Orientação Cientifica: Doutor Vijayakumar Parameswaran, Investigador Responsável do Projecto no

CCMAR.

 

 Requisitos:

 

 Licenciatura em Biologia, Bioquímica ou área afim.

 

 Critérios de avaliação:

 

 1.                  Nota de licenciatura (25%);

 

 2.                   Experiência em injecção de embriões de peixe zebra (15%);

 

 3.                   Experiência em técnicas de biologia molecular e celular (Manutenção de cultivos

celulares, preparação de ARN, construção de plasmideos, RT-PCR, expressão genética por PCR em

tempo real (50%)

 

 4.                  Conhecimentos de inglês, escrito ou falado (10%).

 

 Condições da bolsa:

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Janeiro de 2012, em regime de exclusividade, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT eme regulamento de bolsas de

investigação cientifica do CCMAR em. A bolsa poderá ser eventualmente prorrogada por períodos

adicionais até ao fim do projecto.

 

 Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas

pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia. (745.00EUR/mês - BI para Licenciado).

 

 Prazos de recepção: De 15 de Novembro de 2011 a 29 de Novembro de 2011.

 

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

obtido eme incluir carta de motivação (escrita em Inglês), uma cópia do certificado de habilitações,

Curriculum vitae detalhado, cópia de Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão ou passaporte,

número de identificação fiscal, e referências.

 

 Envio de candidaturas: As candidaturas devem ser enviadas com a Refª CCMAR/BI/0049/2011 por e-
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mail paraou por correio para Centro de Ciências do Mar, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do

Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada válida após confirmação

por escrito.

 

 Divulgação de resultados: A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após

o termo do prazo de apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Comissão responsável pela selecção:

 

 Doutor Vijayakumar Parameswaran (presidente do júri), Investigador Responsável do Projecto no

CCMAR, Doutor Paulo Gavaia (vogal), investigador auxiliar no CCMAR, Doutor Vincent Laizé (vogal),

investigador auxiliar no CCMAR.

 

 (publicado em:a 26-10-2011)

 

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

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

Twitter em]
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UALG reconhecida pelo Governo Espanhol como Campus de Excelência Internacional
do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12794

 

- 26.10.11

 

UALG reconhecida pelo Governo Espanhol como Campus de Excelência Internacional do Mar

- 26.10.11

Concorreram inicialmente 32 projetos de consórcio à 3ª edição do Programa CEI, dos quais 13 pela

primeira vez.

Uma comissão técnica, formada por peritos de reconhecido prestígio internacional, analisou as

propostas desde setembro, tendo pré-selecionado oito, que durante o dia de ontem apresentaram os

seus projetos.

Outros nove consórcios deram conta dos resultados obtidos desde 2009, altura em foram classificados

de CEI. Dos projetos que se apresentaram ao concurso CEI 2011 pela primeira vez, a Universidade do

Algarve foi a única instituição portuguesa a ser selecionada.

A comissão técnica internacional realçou o conjunto de potencialidades e singularidades do CEI.MAR,

referindo que é o único Campus de Excelência marinho que une o Atlântico e o Mediterrâneo, e alia a

ciência, a engenharia e as ciências humanas em torno do mar, numa área de grande valor

geoestratégico para a vida científica, económica, social e cultural do sul da Europa.

Sobre Campus de Excelência Internacional do Mar (CEI-MAR)

A Universidade do Algarve integra o Campus de Excelência Internacional do Mar, que pretende criar

um espaço comum de conhecimento e inovação do meio marinho, através das suas áreas de

especialização.

Com a coordenação da Universidade de Cadiz e a participação de universidades da Andaluzia (Almeria,

Granada, Málaga e Huelva), o estudo e a gestão do Mar do litoral sul da Península Ibérica não

estariam completos se não fossem realizados em consonância com as costas portuguesa e

marroquina.

A Universidade do Algarve e a Universidade de Abdelmalek Essaâdi, em Marrocos, acompanham as

universidades e instituições espanholas na direção deste projeto, conferindo assim um forte carácter

transfronteiriço e internacional ao Campus. Foram definidas cinco áreas de especialização,

identificadas em função da força e potencialidade do Campus, sendo elas o Conhecimento do Mar, o

Mar como Fonte de Recursos, a Gestão do Mar, as Engenharias e o Mar, e o Valor Cultural do Mar.
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O Programa CEI enquadra-se na estratégia do Governo Espanhol , Universidad 2015, que procura a

modernização das universidades deste país, promovendo redes estratégicas com outras instituições,

com a finalidade de criar  ecossistemas de conhecimento  que favoreçam o emprego, a coesão social e

o desenvolvimento económico-territorial.

Este programa conta com uma verba de 111,8 milhões de euros, dos quais 75 estão destinados ao

subprograma de excelência.

Desde que o Ministério da Educação Espanhol impulsionou este programa, em 2008, já investiu mais

de 700 milhões de euros.

A verba disponível para o programa (75 milhões de euros) será distribuída pelos projetos

selecionados.

Além do Ministério da Educação Espanhol, o financiamento dos mesmos será comparticipado pelas

Comunidades Autónomas espanholas.

Com esta edição ficará praticamente completo o mapa espanhol de Campus de Excelência

Internacional, que, a partir de agora, fixará a sua prioridade em melhorar a qualidade de cada um dos

projetos, com o objetivo de, em 2015, só existirem 10 Campus de Excelência Internacional e 10

Campus de Excelência Internacional de âmbito Regional Europeu, capazes de competir

internacionalmente nos respetivos domínios.

A nova  Ley de Economía Sostenible  do Governo Espanhol veio considerar o Programa CEI como um

instrumento fundamental para relançar a Economia, promover a competitividade e a

internacionalização do sistema universitário, implicando neste processo o triângulo Ciência-Tecnologia-

Empresa.

Colocado por: webmaster - e-mail  mailto:paginacao@algarvepress.net
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Doutorando da UAlg ganha prémio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-1&cat=educacao&scat=&id=12792

 

- 26.10.11

Doutorando da UAlg ganha prémio

- 26.10.11

Este trabalho de investigação compreende o estudo de circuitos optoelectrónicos integrados não

lineares capazes de produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de ruído bastante baixos na banda

de frequências das micro-ondas

As funcionalidades destes circuitos incluem a conversão de sinais elétricos emsinais óticos e vice-

versa, assim como a geração e controlo de portadoras elétricas e óticas caóticas. Estes osciladores

optoelectrónicos permitirão simplificar os sistemas de distribuição de sinais de micro-ondas nas redes

de comunicação rádio sobre fibra e aumentar a largura de banda dos pontos de acessos às redes sem

fios. Sobre o premiado Bruno Romeira é natural de Faro, tendo terminado o curso de Física e Química

na Universidade do Algarve em 2006. Entre 2006 e 2008, foi investigador no Centro de Eletrónica,

Optoelectrónica e Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve, investigando a área das

nanoestruturas. Desde 2008 que se encontra a desenvolver a sua tese de doutoramento no CEOT do

Departamento de Física da Universidade do Algarve, sob a supervisão do Prof. Doutor José Figueiredo,

em colaboração com a Universidade de Glasgow, no Reino Unido, e com a Universidade de Sevilha, em

Espanha. Nos últimos quatro anos, Bruno Romeira tem participado ativamente em programas

nacionais e internacionais de pesquisa.

É autor e coautor de artigos em revistas internacionais, dois capítulos de livros, três patentes, além de

ter apresentado cerca de vinte comunicações em eventos e conferências internacionais. Já

participouem várias reuniões do IEEE, incluindo o IEEE/LEOS Stu dent Graduae (2008), na Conferência

Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD, (2008), na Conferência Europeia Physical Society

para Jovens Cientistas (2011), além de ter recebido vários prémios, designadamente da Fundação

Calouste Gulbenkian.

Colocado por: webmaster - e-mail  mailto:paginacao@algarvepress.net
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Música

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Público - P2

 

Música Lisboa Café Teatro Santiago Alquimista R. Santiago, 19. T. 218884503  Adam Cohen às 22h00

. Apresentação de  Like a Man. M/12.  Museu do Fado Largo do Chafariz de Dentro, 1.  T. 218823470

Vicente da Câmara Hoje às 19h00 .   Teatro-Estúdio Mário Viegas/ Companhia Teatral do Chiado Lg.

Picadeiro, 40. T. 707302627  Zurawski Ensemble Hoje às 21h30 Na  Sala Estúdio.  Faro Universidade

do Algarve - Penha Campus da Penha. T. 289800100  Orquestra do Algarve Maestro Krassimir

Dzhambazov. Hoje às 16h30 . Obras de  Vivaldi.
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Projeto Escola Ativa sensibiliza mais de 4200 crianças de Portimão para hábitos de
vida saudáveis | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5555

 

Por Sul Informação 26 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Escolas

 

 &nbsp

 

 A Direção Regional de Educação do Algarve distinguiu todos os 16 estabelecimentos de Pré-escolar ao

2º e 3º Ciclos de Ensino do município de Portimão que, no ano letivo 2010/2011, participaram no

Projeto Escola Ativa, uma iniciativa que visa fomentar a atividade física e os hábitos saudáveis para

contrariar a obesidade infantil.

 

 Desse modo foram abrangidas 4228 crianças, em resultado do compromisso assumido no início do

ano letivo entre os serviços de Educação e Desporto da Câmara de Portimão e os diretores dos

Agrupamentos escolares existentes no município, tendo sido largamente ultrapassado o número de

turmas envolvidas em 2009/2010, que passaram de 112 para 192.

 

 Assim, depois de cinco galardões Bronze atribuídos no ano letivo 2009/2010, as escolas de Portimão

obtiveram este ano sete bandeiras Bronze, cinco Prata, duas Ouro (EB1 da Mexilhoeira Grande e

Jardim de Infância da Figueira) e duas Platina, entre as seis bandeiras a nível regional, que

distinguiram a EB1 de Alvor e o Jardim de Infância de Alvor.

 

 Em termos globais, 143 escolas da região receberam material desportivo e a atribuição de uma

bandeira de platina, ouro, prata ou bronze, de acordo com a pontuação obtida, tendo em conta as

ações e atividades desenvolvidas ao longo do ano letivo.

 

 A partir de 2010/2011 entra em funcionamento a Plataforma Escola Ativa na internet, que irá

funcionar como instrumento de monitorização e ligação entre os vários agrupamentos, escolas e

professores envolvidos no projeto.
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 Segundo estudos do Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil da Organização Mundial da

Saúde, a prevalência de obesidade infantil no Algarve desceu mais de 14 pontos percentuais de 2006

a 2008, colocando a região com a taxa mais baixa em termos de excesso de peso, pré-obesidade e

obesidade face às restantes regiões do país.

 

 O Projeto Escola Ativa surgiu no âmbito do Programa Regional de Combate à Obesidade Infantil na

Região do Algarve através da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve,

foi implementado pela Direção Regional de Educação do Algarve, pela Direção Regional do Algarve do

Instituto do Desporto de Portugal, pela Administração Regional de Saúde do Algarve e pelas 16

autarquias da região, e consiste num conceito integrado de promoção e adesão à atividade física e

desportiva, sensibilizando a comunidade educativa para a problemática do sedentarismo infantil.
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Professor Associado - Integrated Assessment and Management of Coastal
Sedimentary Environments (m/f)(25-10-11)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2011

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=44930&bl=1&viewall=true

 

Universidade Nova de Lisboa

 

 Edital n.º 1041/2011

 

 Nos termos do artigo 39.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,

 

 aprovado pelo Decreto -Lei n.º 448/79, de 13 de Novembro,

 

 com a nova redacção introduzida pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de

 

 31 de Agosto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 168, de

 

 31/08/2009, o Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Prof. Doutor

 

 António Manuel Bensabat Rendas, por despacho de vinte e um de Julho

 

 42290 Diário da República, 2.ª série - N.º 205 - 25 de Outubro de 2011

 

 de dois mil e onze, faz saber que está aberto concurso documental, pelo

 

 prazo de 30 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste

 

 Edital no Diário da República, para recrutamento de 1 posto de trabalho

 

 para Professor Associado na Área Disciplinar de Integrated Assessment

 

 and Management of Coastal Sedimentary Environments da Faculdade

 

 de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.
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 O presente concurso é documental, tem carácter internacional e rege-

 

 -se pelas disposições constantes dos artigos 37.º e seguintes do referido

 

 Estatuto, bem como pelo Regulamento de Concursos da Universidade

 

 Nova de Lisboa e da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, publicados

 

 em anexo aos regulamentos n.º 68/2010 (Diário da República,

 

 2.ª série, n.º 158, de 16 de Agosto) e 98/2011 (Diário da República,

 

 2.ª série, n.º 27, de 08 de Fevereiro) respectivamente.

 

 I - Em conformidade com o que determina o referido Estatuto, é

 

 requisito para a candidatura ao concurso, nos termos do artigo 41.º:

 

 a) Ser titular do grau de doutor há mais de 5 anos.

 

 II - Os candidatos apresentarão os seus requerimentos de preferência

 

 em suporte digital, presencialmente na Reitoria da Universidade Nova de

 

 Lisboa, sita no Campus de Campolide, 1099 -085 Lisboa, por via postal

 

 ou através de correio electrónico, em formulário disponível na Divisão

 

 de Concursos e Provas Académicas e on -line.

 

 O processo de candidatura deverá ser instruído com a documentação

 

 a seguir indicada:

 

 a) Documento comprovativo do preenchimento do requisito exigido

 

 no número I;

 

 b) 07 Exemplares, em suporte digital (CD) do curriculum vitae. Este
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 deve incluir uma parte inicial intitulada declaração de compromisso

 

 com o desenvolvimento da carreira (research and teaching statement)

 

 onde o candidato se apresenta;

 

 c) 07 Exemplares em suporte digital (CD) das publicações associadas

 

 a trabalhos (3 a 8) citados na declaração de compromisso com o desenvolvimento

 

 da carreira (research and teaching statement);

 

 d) 07 Exemplares, em suporte digital, do relatório de uma unidade

 

 curricular existente ou a criar;

 

 e) Se o candidato não for de nacionalidade portuguesa ou de um país

 

 cuja língua oficial seja o português ou o inglês, certificação reconhecida

 

 internacionalmente do domínio da língua inglesa a um nível que permita

 

 a leccionação nessa língua;

 

 f) Declaração, sob compromisso de honra, de que se o júri optar por

 

 solicitar a documentação indicada nas alíneas c), d) e e) ou qualquer

 

 outra documentação científica citada no curriculum vitae do candidato,

 

 em suporte de papel, a mesma será entregue no prazo de 10 dias úteis.

 

 Os documentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de recrutamento

 

 em funções públicas, podem ser substituídos por declaração

 

 prestada no requerimento/formulário, disponível na Divisão de Concursos

 

 e Provas Académicas da Reitoria da UNL e on -line, relativamente
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 aos candidatos pertencentes a uma das suas Unidades Orgânicas.

 

 Os candidatos que não pertencem às Unidades Orgânicas da U.N.L.,

 

 devem apresentar o comprovativo da posse dos requisitos exigidos.

 

 Os candidatos deverão entregar, dentro do prazo referido no preâmbulo

 

 deste Edital, os seus requerimentos/formulários instruídos com os

 

 documentos mencionados neste Aviso de Abertura.

 

 III - Os critérios e indicadores, com vista à avaliação e seriação dos

 

 candidatos, que mereceram a aprovação do júri, são os seguintes:

 

 Mérito Científico (MC) - 60 %:

 

 1) A produção científica realizada (livros, capítulos de livro, artigos

 

 em jornais científicos, comunicações em conferências, patentes, e outras

 

 formas de produção científica que sejam consideradas como relevantes

 

 pelo júri), em termos da sua qualidade e quantidade, valorizada pelo

 

 impacto e reconhecimento junto da comunidade científica. Deverá ser

 

 valorizado o mérito científico de candidatos cuja produção científica

 

 revele autonomia e liderança científica. O impacto e reconhecimento da

 

 produção científica dos candidatos poderão ser aferidos pela qualidade

 

 dos locais de publicação e apresentação dos seus trabalhos, e pelas

 

 referências que lhes são feitas por outros autores;

 

 2) A capacidade de organizar e liderar equipas científicas, angariar
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 projectos, assim como a actividade revelada na orientação de formação

 

 avançada (mestrados, doutoramentos e pós -doutoramentos);

 

 3) O reconhecimento científico nacional e internacional revelado

 

 pelo curriculum do candidato, através da análise de diversos factores,

 

 entre os quais se incluem a participação em júris de provas académicas

 

 realizadas fora da sua instituição de origem, a participação em painéis

 

 de avaliação de projectos e centros de investigação, a participação em

 

 comissões científicas de conferências, a criação e a participação no corpo

 

 editorial de jornais científicos internacionais, a atribuição de prémios

 

 científicos, a participação em redes de investigação e o exercício de

 

 cargos de direcção de sociedades científicas e profissionais de referência

 

 nas respectivas áreas.

 

 4) O impacto social e económico da actividade científica desenvolvida.

 

 Deve ser dada particular atenção aos resultados alcançados em

 

 transferência de tecnologia e criação de empresas de base tecnológica.

 

 Mérito Pedagógico (MP) - 25 %:

 

 1) A actividade pedagógica do candidato tendo em atenção a capacidade

 

 de dinamizar e coordenar projectos pedagógicos, tais como o desenvolvimento

 

 de novos programas de disciplinas, a criação e coordenação

 

 de novos cursos ou programas de estudos, a reforma de disciplinas já
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 existentes, a participação em órgãos de gestão pedagógica e a realização

 

 de projectos com impacto no processo de ensino/aprendizagem;

 

 2) A produção de material pedagógico realizada pelo candidato, nomeadamente

 

 livros, artigos em publicações de índole pedagógica e

 

 documentos de apoio aos alunos nas suas várias formas e suportes;

 

 3) A docência de disciplinas enquadradas em diferentes tipos de ciclos

 

 de estudos - licenciatura, mestrado, programas de doutoramento, cursos

 

 de pós -graduação e escolas de verão nacionais e internacionais;

 

 4) A qualidade da actividade lectiva, a qual deverá apoiar -se tanto

 

 quanto possível numa análise objectiva dessa actividade. Com este

 

 objectivo, o júri poderá recorrer a informação disponibilizada pelos

 

 candidatos, nomeadamente através de relatórios de avaliação pedagógica

 

 realizada pelos seus pares, e do resultado de inquéritos pedagógicos.

 

 Mérito Pedagógico e Científico do Relatório - (MPCR) - 10 %:

 

 Na avaliação do Mérito Pedagógico e Científico do Relatório que

 

 inclua o programa, os conteúdos e os métodos de ensino teórico e prático

 

 das matérias de uma unidade curricular da área disciplinar, ou áreas

 

 disciplinares, a que se refere o concurso serão considerados:

 

 1) A clareza da sua estrutura e a qualidade de exposição;

 

 2) A actualidade científica do conteúdo e a adequação do programa
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 proposto, incluindo a análise do impacto de futuras evoluções tecnológicas;

 

 3) A actualidade das metodologias de ensino/aprendizagem propostas;

 

 4) A bibliografia recomendada e a qualidade dos comentários sobre

 

 ela produzidos;

 

 5) A análise crítica das experiências pedagógicas em que tenha estado

 

 envolvido;

 

 6) A análise crítica estratégias alternativas de ensino/aprendizagem

 

 que tenha considerado;

 

 7) O grau de inovação introduzido.

 

 Mérito de Outras Actividades Relevantes (MOAR) - 5 %:

 

 A participação e desempenho em órgãos de gestão das instituições em

 

 que esteve integrado. A participação e desempenho de tarefas atribuídas

 

 por órgãos de gestão das instituições a que esteve vinculado e que se

 

 incluam no âmbito da actividade de docente universitário. A participação

 

 e desempenho de tarefas de extensão universitária e de divulgação

 

 científica. O desempenho de tarefas de valorização económica e social

 

 do conhecimento, nomeadamente através de prestações de serviços à

 

 comunidade.

 

 Cada membro do júri efectuará o seu exercício de avaliação, pontuando

 

 cada candidato em relação a cada critério na escala numérica de
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 0 a 100 pontos. As ponderações atribuídas aos critérios e indicadores

 

 específicos são os constantes da tabela seguinte:

 

 Critério Ponderação

 

 de critério Forma de cálculo da nota do critério

 

 Mérito científico (MC). . . . . . . . . . . . . . . PMC Este critério será classificado por uma nota global de 0

a 100 (MC) atribuindo de 0 a

 

 70 pontos aos indicadores específicos 1 e 2 e de 0 30 pontos aos indicadores específicos

 

 3 e 4 referidos no artigo 7.º

 

 Mérito pedagógico (MP) . . . . . . . . . . . . . PMP Este critério será classificado por uma nota global de 0

a 100 (MC) atribuindo de 0 a

 

 50 pontos aos indicadores específicos 1 e 2 e de 0 50 pontos aos indicadores específicos

 

 3 e 4 referidos no artigo 7.º

 

 Diário da República, 2.ª série - N.º 205 - 25 de Outubro de 2011 42291

 

 Critério Ponderação

 

 de critério Forma de cálculo da nota do critério

 

 Mérito pedagógico e científico do relatório PMPCR Este critério será classificado por uma nota global

de 0 a 100 pontos (MPCR).

 

 Mérito de outras actividades relevantes . . . PMOAR Este critério será classificado por uma nota global

de 0 a 100 pontos (MOAR).

 

 IV - O júri tem a seguinte constituição:

 

 Presidente: Prof. Doutor José Esteves Pereira, Vice -Reitor da Universidade

 

 Nova de Lisboa, por delegação de competências.
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 Vogais:

 

 Doutor João Carlos de Sousa Marques, Professor Catedrático da

 

 Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;

 

 Doutora Maria José Rosado Costa, Professora Catedrática da Faculdade

 

 de Ciências da Universidade de Lisboa;

 

 Doutora Lúcia Maria das Candeias Guilhermino, Professora Catedrática

 

 do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade

 

 do Porto;

 

 Doutora Maria João da Anunciação Franco Bebianno, Professora

 

 Catedrática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade

 

 do Algarve;

 

 Doutor Marco Octávio Trindade Painho, Professor Catedrático do

 

 Instituto Superior de Estatística e Gestão da Informação da Universidade

 

 Nova de Lisboa;

 

 Doutora Maria Rosa Santos Paiva, Professora Catedrática da Faculdade

 

 de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa.

 

 V - Avaliação das candidaturas:

 

 1 - Terminado o prazo das candidaturas, reúne -se o júri para avaliação

 

 e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos

 

 candidatos, proceder -se -á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º
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 e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.

 

 2 - Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respectiva

 

 deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o

 

 júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios

 

 mencionados no número III.

 

 3 - No que respeita à ordenação final dos candidatos, cada membro

 

 do júri faz o seu exercício avaliativo, pontuando cada candidato, com

 

 uma pontuação final (N) que adoptará para seriação dos candidatos,

 

 calculada através da seguinte expressão:

 

 N = PMC * MC + PMP * MP + PMOAR * MOAR + PMPCR * MPCR

 

 VI - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,

 

 a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove

 

 activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens

 

 e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando

 

 escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma

 

 de discriminação.

 

 E para constar se lavrou o presente Edital.

 

 18 de Outubro de 2011. - O Reitor, Prof. Doutor António Manuel

 

 Bensabat Rendas.

 

 (publicado ema 25-10-11)
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 [Se desejar manter-se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na

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

Twitter em]
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Orçamento de Estado 2012 provoca queda de 20% na procura turística
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47844

 

25-10-2011 9:00:00

 

 As medidas recessivas contidas na proposta de Orçamento de Estado para 2012 vão provocar uma

descida no Algarve de cerca de "20 por cento" na procura interna turística, estima a AHETA -

Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.

 

 Embora sem quantificar, a opinião é corroborada por António Covas, professor catedrático da

Faculdade de Economia da Universidade do Algarve.

 

 "Quer a eliminação dos subsídios de férias e de Natal, quer a redução das deduções [em sede de

IRS], quer a subida do IVA, tudo isto vai alterar as opções das famílias portuguesas no próximo ano",

afirma.

 

 Todas estas medidas, acrescenta o professor de economia, "vão provocar no Algarve uma alteração

de perfil do comportamento da procura interna turística: as pessoas poderão optar por fazer férias ou

deslocações de proximidade em vez de fazerem 300 ou 400 quilómetros para passar férias no Algarve.

 

 Ou então reduzem a duração da sua estadia na região, mas de uma forma ou outra a procura vai

baixar", considera.

 

 Elidérico Viegas também desvaloriza o facto de a taxa do IVA para o alojamento não ter aumentado,

salientando o peso da restauração e bebidas na hotelaria, onde a taxa passou para 23 por cento:

"cerca de 50 por cento das receitas", salienta.

 

 Em relação à subida da taxa do IVA aplicada ao golfe, o empresário não tem dúvidas: vai esmagar o

sector. De acordo com o presidente da AHETA, as margens de lucro no golfe são muito reduzidas e

tanto neste subsector como na hotelaria "os aumentos não são transferíveis para o consumidor final,

por isso muitas empresas vão deixar de ser viáveis", alerta.

 

 A redução dos feriados e pontes também vai ter um "impacto negativo" no turismo algarvio, antecipa
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Elidérico Viegas, embora neste caso entenda melhor a opção.

 

 O empresário já não entende é a opção de "taxar as importações", retirando competitividade ao

turismo, "o setor exportador mais importante do País e para o qual o Algarve contribui em mais de 60

por cento".

 

 Para António Covas, o Orçamento de Estado para 2012 foi "feito em estado de emergência e de

necessidade", quando Portugal atingiu uma "situação limite" e só isso o justifica.

 

 O objectivo principal, diz, "é gerar receita no mais curto espaço de tempo", consequência do acordo

com a troika onde há "objectivos quantificados e que têm de ser respeitados", nomeadamente os

relativos ao deficit e à dívida pública.

 

 De acordo com o economista, "com este Orçamente não estamos a resolver qualquer problema

estrutural: não se resolvem problemas estruturais ou o problema da produtividade da economia

portuguesa com o acréscimo de meia hora do horário de trabalho", diz.

 

 A necessidade absoluta de gerar receita no mais curto espaço de tempo, considera António Covas,

também tornou o Orçamento "iníquo do ponto de vista da repartição dos sacrifícios".

 

 Outro perigo inerente a este Orçamento "recessivo" é a possibilidade de as previsões económicas

falharem e o aumento das receitas do Estado não se verificar. A austeridade pode levar a mais

recessão - e a exigir mais austeridade.
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Documentário apoiado pelo CIAC no DocLisboa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2011

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Cultura&scat=Evento&id=12756

 

- 25.10.11

 

 "Um Filme Português" é o nome do documentário que estreia às 18h45 da próxima sexta-feira, dia

28, no cinema Londres, em Lisboa. Trata-se de uma longa metragem, integrada no projeto de

investigação "Principais Tendências no Cinema Português Contemporâneo", do Centro de Investigação

em Artes e Comunicação (CIAC), sediado na Universidade do Algarve e na Escola Superior de Teatro e

Cinema (ESTC). Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO ou NA HORA

 

 - e-mail
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Projecto Escola Activa sensibiliza mais de 4200 crianças de Portimão para hábitos de
vida saudáveis
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20651&visual=8&id=0&print_article
=1

 

25-10-11

 

 A Direcção Regional de Educação do Algarve distinguiu todos os 16 estabelecimentos de Pré-escolar

ao 2º e 3º Ciclos de Ensino do município de Portimão que no ano lectivo 2010/2011 participaram no

Projecto Escola Activa, uma iniciativa que visa fomentar a atividade física e os hábitos saudáveis para

contrariar a obesidade infantil.

 

 Desse modo foram abrangidas 4228 crianças, em resultado do compromisso assumido no início do

ano lectivo entre os serviços de Educação e Desporto da Câmara de Portimão e os directores dos

Agrupamentos escolares existentes no município, tendo sido largamente ultrapassado o número de

turmas envolvidas em 2009/2010, que passaram de 112 para 192.

 

 Depois de cinco galardões Bronze atribuídos no ano lectivo 2009/2010, as escolas de Portimão

obtiveram este ano sete bandeiras Bronze, cinco Prata, duas Ouro (EB1 da Mexilhoeira Grande e

Jardim de Infância da Figueira) e duas Platina, entre as seis bandeiras a nível regional, que

distinguiram a EB1 de Alvor e o Jardim de Infância de Alvor.

 

 Em termos globais, 143 escolas da região receberam material desportivo e a atribuição de uma

bandeira de platina, ouro, prata ou bronze, de acordo com a pontuação obtida, tendo em conta as

acções e actividades desenvolvidas ao longo do ano lectivo.

 

 A partir de 2010/2011 entra em funcionamento a Plataforma Escola Ativa na internet, que irá

funcionar como instrumento de monitorização e ligação entre os vários agrupamentos, escolas e

professores envolvidos no projeto.

 

 Segundo estudos do Sistema Europeu de Vigilância Nutricional Infantil da Organização Mundial da

Saúde, a prevalência de obesidade infantil no Algarve desceu mais de 14 pontos percentuais de 2006

a 2008, colocando a região com a taxa mais baixa em termos de excesso de peso, pré-obesidade e

obesidade face às restantes regiões do país.
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 O Projeto Escola Ativa surgiu no âmbito do Programa Regional de Combate à Obesidade Infantil na

Região do Algarve através da Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve,

foi implementado pela Direção Regional de Educação do Algarve, pela Direção Regional do Algarve do

Instituto do Desporto de Portugal, pela Administração Regional de Saúde do Algarve e pelas 16

autarquias da região, e consiste num conceito integrado de promoção e adesão à atividade física e

desportiva, sensibilizando a comunidade educativa para a problemática do sedentarismo infantil.

 

 

Página 146
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Exame IELTS - International English Language Testing System na UAlg a 26 de
novembro | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5505

 

Por Sul Informação 25 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Faro, Universidade

 

 &nbsp

 

 A Universidade do Algarve realiza o Exameno dia 26 de novembro. Gerido por três parceiros - British

Council, University of Cambridge ESOL Examinations e IDP: IELTS Australia - este exame foi

concebido para avaliar as capacidades linguísticas de candidatos que se propõem estudar ou exercer

uma atividade profissional onde o Inglês é a língua de comunicação.

 

 Os interessados em fazer este exame poderão frequentar um curso de preparação que se realiza na

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais (FCHS) a partir do próximo dia 4, às terças e sextas, das

17h00 às 19h00. Este curso, com a duração de 14 horas, tem um custo de 120 euros, funcionará com

um mínimo de 7 alunos e será dado apenas para o módulo exigido por universidades (Académico).

 

 O IELTS obedece aos mais elevados padrões internacionais de avaliação linguística, é reconhecido

mundialmente, sendo também um requisito para frequentar cursos de MBA, de mestrado e

doutoramento Erasmus Mundus em Portugal.

 

 Neste exame são avaliadas quatro competências: compreensão auditiva, leitura, expressão escrita e

expressão oral.

 

 As inscrições para o curso de preparação estão a decorrer na secretaria da FCHS, em Gambelas.

 

 Para mais informações visite http://www.ielts.org/ ou contacte ielts@ualg.pt (Conceição Bravo).
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Dirigentes da AAUAlg nos últimos cinco anos juntos na mesma lista | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5532

 

Por Hugo Rodrigues 25 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Universidade

 

 &nbsp

 

 Antigos e atuais dirigentes associativos da Universidade do Algarve (UAlg) vão dar a cara pelo projeto

Acorda a Tua academia, apresentado ontem no Campus das Gambelas da UAlg, em Faro. Pedro Barros

volta a candidatar-se a presidente da direção geral da Associação Académica e leva consigo, como

tesoureiro, Eduardo Almeida, o seu sucessor no cargo de presidente da AAUAlg.

 

 A compor o núcleo duro desta mega lista, como a apelidou Pedro Barros, está a atual secretária geral

da académica algarvia Rita Correia.

 

 Desta forma, juntar-se-ão na mesma direção elementos que ocuparam os lugares cimeiros da Direção

Geral da AAUAlg nos últimos cinco anos.

 

 A reestruturação financeira da AAUAlg, que se debate com um grande passivo, é um dos principais

pilares da candidatura ontem apresentada. Mas há também um enfoque no envolvimento dos alunos e

na promoção do espírito académico.

 

 Talvez por isso, o projeto também tem como figuras de proa dois dos mais antigos alunos da UAlg,

João Pedro Ferreira e Nelson Sobreiro, ambos com um vasto historial de participação na vida

académica. O primeiro será mesmo o candidato a presidente da Assembleia Magna.

 

 Como frisou João Pedro Ferreira, mais conhecido no mundo académico como Pi, apesar de as

candidaturas aos diferentes órgãos serem separadas, de certa forma andam a par. Os promotores

deste projeto pretendem levar a cabo uma revisão generalizada dos estatutos e para isso terão de

levar a sua proposta a uma reunião geral de alunos.
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 Segundo revelou Pedro Barros ao Sul Informação, à margem da sessão, a ideia é adequar os

estatutos, feitos em 1997, à realidade atual. Em causa, admitiu, poderá estar também a limitação de

poderes da direção geral, no que ao aspeto financeiro diz respeito.

 

 Na passada semana, já foram alterados os estatutos da AAUAlg no sentido de haver uma cadeia de

controlo mais alargada quando a Direção Geral quiser gastar verbas de montante elevado, como

acontece, por exemplo, na Semana Académica.

 

 As alterações nos estatutos já realizadas, segundo apurou o nosso site, foram ao encontro das

exigências colocadas pela Caixa Geral de Depósitos para avançar com um empréstimo à Académica do

Algarve, para fazer face às dívidas mais prementes.

 

 Dar mais atenção à componente pedagógica, com a criação de um gabinete que ajude os alunos a

resolver problemas que têm relativos a, por exemplo, lançamento de notas e sobreposição de aulas e

frequências, entre outros, foi uma das bandeiras erguidas pelos responsáveis pelo projeto.

 

 Pedro Barros deixou ainda claro, nas suas declarações, que o seu envolvimento, bem como o dos

elementos mais experientes do grupo, vai muito no sentido de preparar o futuro, nomeadamente os

muitos jovens que fazem parte do projeto que não irão todos fazer parte da lista.

 

 Abrindo as portas à participação de qualquer aluno no Acorda a Tua Academia, desejou que dentro de

um ano, haja cinco ou dez listas candidatas à Direção Geral, pois seria um sinal que os alunos se

começaram a interessar
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Documentário apoiado pelo CIAC da Universidade do Algarve estreia-se sexta-feira no
DocLisboa | Sul Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5509

 

Por Sul Informação 25 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Cinema, Universidade

 

 &nbsp

 

 "Um Filme Português" é o nome do documentário que se estreia às 18h45 da próxima sexta-feira, dia

28, no cinema, em Lisboa. Trata-se de uma longa-metragem, integrada no projeto de investigação

"Principais Tendências no Cinema Português Contemporâneo", do Centro de Investigação em Artes e

Comunicação (CIAC), sediado na Universidade do Algarve e na Escola Superior de Teatro e Cinema

(ESTC).

 

 Este documentário é composto por seis segmentos de 17 segundos e é assinado pelos realizadores

Levi Martins, Vitor Alvez, Miguel Cipriano, Jorge Jácome, Vanessa Sousa Dias e Carlos Pereira.

 

 Nele são entrevistadas várias personalidades nacionais do Teatro e do Cinema, tais como Luís Miguel

Oliveira, Graça Castanheira, António-Pedro Vasconcelos, Luís Urbano, Manuel Mozos, Paulo Rocha,

Jorge Silva Melo, Joaquim Sapinho, Saguenail e Regina Guimarães, João Canijo, João Botelho, João

Pedro Rodrigues, João Guerra da Mata, Possidónio Cachapa, Miguel Valverde, Marco Martins, Manuela

Viegas, Rita Azevedo Gomes, João Lopes, Cláudia Varejão, João Salaviza e Gabriel Abrantes.

 

 "Seis olhares sobre um país, e seu lugar no mundo, através do cinema. Uma viagem pela estrada

fora, por entre novas fronteiras, à procura de imagens, sons e histórias. Um filme falado, narrado por

diferentes gerações, tentando descodificar o ontem, hoje e amanhã do cinema feito em Portugal. Uma

reflexão sobre as atuais inquietações ligadas aos sistemas estético, dramático e de produção dos

filmes, voltando a uma antiga pergunta: o que é, afinal, o cinema?"
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Investigador algarvio premiado nos EUA deve sair de Portugal

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 24/10/2011

Meio: Atlântico Expresso

 

Para seguir a carreira no estrangeiro  Investigador algarvio premiado  nos EUA deve sair de Portugal

Bruno Romeira, premiado nos Estados  Unidos por uma investigação realizada na  Universidade do

Algarve (UAlg), quer deixar  Portugal para seguir a carreira no estrangeiro.

O algarvio, que recebeu o prémio da IEEE  Photonics Society (IPS) Fellowships Graduate Student

2011, afi rmou à Lusa que realizar  investigação científi ca de qualidade em Portugal em tempos de

crise requer “vontade para  vencer as difi culdades” e “mais oportunidades  para que os melhores e

mais capazes possam  fazer a diferença, em vez de emigrarem” em  busca de oportunidades.

“Felizmente, a qualidade da investigação em Portugal, em algumas  áreas, é capaz de igualar os

melhores exemplos  internacionais, mas a nossa dimensão reduzida  e fraca produtividade limitam a

capacidade de  transformar a ciência de qualidade em produtos e tecnologia com impacto

internacional”,  criticou.

O investigador pensa que Portugal precisa de uma estratégia para aliar a investigação  científi ca

realizada nas universidades à inovação empresarial para poder criar novos produtos tecnológicos e ser

competitivo no mercado  internacional.

Depois do prémio, Bruno Romeira disse  que os seus objectivos passam por terminar  nos próximos

meses o doutoramento para  depois se dedicar à investigação “numa instituição internacional com

reconhecido mérito  científi co”.   “Neste momento, tenho preferência por  laboratórios ou instituições

europeias, mas  não excluo outras instituições, nomeadamente  norte-americanas ”, justifi cou.
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AMEA promove curso de iniciação à escalada em rocha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121327

 

A Associação de Montanhismo e Escalada do Algarve (AMEA) vai organizar mais um curso de iniciação

à escalada em rocha, a decorrer dias 31 de outubro e 1, 5 e 6 de novembro, para o qual ainda

existem quatro vagas.

 

 O curso visa ministrar a "formação teórica e prática considerada necessária e suficiente", para dotar

os formandos de conhecimentos para escalar em autonomia, como primeiro de cordada em vias

equipadas com um largo, utilizando com segurança as técnicas de progressão.

 

 Esta formação (cujo custo varia entre 125 e 150 euros) destina-se a todos aqueles que pretendam

iniciar-se na atividade e tenham 16 ou mais anos de idade - os menores têm de possuir autorização do

encarregado de educação.

 

 O curso de iniciação à escalada em rocha possui uma carga horária de 30 horas, distribuídas por uma

noite e três dias, com formação teórica na sede da AMEA, em Faro, e formação prática na Escola de

Escalada de Puebla de Guzman, em Espanha, e na parede artificial da Universidade do Algarve.

 

 Mais informações sobre o curso e inscrições podem ser obtidas junto da AMEA, pelos contactos

289803802 e 968728644 ou pelo endereço eletrónico geral@amea.pt.

 

 Redacção/RS

 

 18:03 segunda-feira, 24 outubro 2011
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Reunião internacional do projeto «Knowing» está a decorrer na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121326

 

A Universidade do Algarve é anfitriã da 3.ª reunião internacional dos parceiros do projeto Knowing,

que decorre hoje e amanhã, dias 24 e 25, no anfiteatro Teresa Gamito, no Campus de Gambelas.

 

 Entre outros assuntos, o encontro pretende debater a criação de roteiros regionais para a inovação e

para a criatividade.

 

 Financiado pelo programa europeu MED, o projeto visa o estabelecimento de redes de cooperação

transnacionais na região do mediterrâneo, com vista à promoção de políticas e práticas inovadoras em

setores da economia do conhecimento.

 

 Os parceiros do Knowing incluem instituições regionais de cinco países, Espanha (Valência), Grécia

(Itaca), Itália (Sicília e Calábria), Portugal (Algarve) e Reino Unido, este último representado pela

Universidade de Cambridge, instituição mundialmente reconhecida no domínio do desenvolvimento de

projetos nas áreas da criatividade e da inovação.

 

 Lançado em Roma, em julho de 2010, as anteriores reuniões internacionais do projeto foram

realizadas em Palermo, Itália, e em Cambridge, no Reino Unido.

 

 No âmbito do Knowing funciona já uma comunidade de parceiros, organizados em rede social, e um

help-desk internacional, com a finalidade de fornecer informação, promover e apoiar a criação e o

intercâmbio de projetos comerciais e turísticos, na região do mediterrâneo.

 

 O projeto promove ainda a realização de laboratórios e oficinas de criatividade e empreendedorismo e

está associado à realização de diversos eventos culturais e científicos nas áreas da inovação e da

criatividade, nos cinco países membros.

 

 Mais informações sobre o projeto no sítio http://www.knowing-project.eu.

 

 no sítio http://www.knowing-project.eu.
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Biblioteca de Loulé promove workshop sobre novo Acordo Ortográfico | Sul
Informação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/10/2011

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.sulinformacao.com/?p=5085

 

Por Sul Informação 24 de Outubro de 2011 Comentar

 

 Loulé

 

 &nbsp

 

 A Biblioteca Municipal de Loulé recebe o workshop "O Novo Acordo Ortográfico", apresentado por

Célio Conceição e marcado para 12 de Novembro, entre as 10h00 e as 12h00.

 

 Face ao novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa que entrou em vigor no sistema educativo

português no ano letivo 2011/2012, e que a partir do próximo dia 1 de janeiro será também aplicado

ao Governo, organismos, entidades e serviços que dele dependem, assim como à publicação no Diário

da República, a Biblioteca organiza um pequeno workshop para apresentar as alterações ao acordo.

 

 Para ministrar este workshop, a Biblioteca convidou o professor Célio Conceição, com doutoramento

na área de linguística desde 2001 pela Universidade Nova de Lisboa, docente da Universidade do

Algarve onde, para além de professor convidado, é atualmente Pró-Reitor para os assuntos

académicos e para a cooperação da Universidade com o ensino básico e secundário.

 

 Esta iniciativa é destinada a educadores, professores, animadores, mediadores de leitura, técnicos de

biblioteca e público em geral.

 

 Para inscrições e informações, os interessados deverão contatar a Biblioteca através do telefone 289

400 850 ou biblioteca@cm-loule.pt
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OE 2012 provoca queda de 20% na procura interna

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Universitários ensinam rugby a crianças

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Freguesias Fechar portas nem pensar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Torneio de apuramento...

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Linhas de crédito para estudantes do ensino superior

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Miup 2011 Confronto de Cérebros na UALg

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Ténis de mesa iniciou os treinos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Troféus Reitor da UALg com sorteios realizados

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Página 157



A158

Investigador da Universidade do Algarve desenvolve novo tipo de nano contentores

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

AAUALG Futebol empata a 5 bolas com F.C

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 21/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Novo curso de especialização em Segurança e Higiene do Trabalho

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 20/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Loulé vai integrar Rede de Arquivos do Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Louletano (O)

Jornalistas: Sílvia Inácio Martins

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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"Património Cultural - Uma nova Convenção do Conselho..."

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Louletano (O)

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Solar em obras

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 19/10/2011

Meio: Louletano (O)

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Hello again, Mr. Potter!

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Publituris Hotelaria

Jornalistas: Mário Candeias

 

O Diamante Português e os micro-clusters de Turismo

 

MÁRIO CANDEIAS

Director de Hotel

 

Foi em 1994 que Michael Porter veio a Portugal estudar a nosso País numa óptica de clusters,

agrupamentos económicos macro-geridos, úteis para guindar o País para outro nível económico e para

outra escala de competitividade internacional.

Porter identificou então 6 clusters que devíamos agilizar, fortificar e desenvolver: Vinho, Madeira-

Papel-Cortiça, Calçado, Têxteis, Automóvel e... Turismo.

Voltou em 2002, para um novo estudo focado no cluster do Vinho. Nessa altura mencionou que

Portugal havia perdido 8 anos e que tínhamos um problema real com a mudança.

Como o país está numa fase “do or die!”, temos que repescar e usar algumas noções do modelo
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Porter.

Para competirmos melhor (leia-se, para gerarmos mais riqueza), temos que organizar-nos de forma

eficiente, explorando todas as sinergias, economias de escala e multiplicadores possíveis na nossa

economia e sociedade.

O Turismo, mesmo sem Porter, foi-se afirmando paulatinamente por mão da micro-economia privada,

aparecendo cada vez mais no radar.., até ultrapassar na actualidade a fasquia dos 10% do PIB. E

relevante, logo essencial.

O modelo do diamante (Porter) versa sobre a interacção de 4 vectores-base, relacionados com a

oferta, a procura, a intensidade competitiva e indústrias conexas e de suporte. Neste modelo, o

Governo opera ao nível do contexto económico-social.

Ao pensarmos numa economia ou sector desta forma, é-nos mais fácil criar as condições para que

todos esses factores interajam de forma óptima (easier said than done!)

Numa óptica bottom-up, temos que pensar em termos de competitividade microeconómica, para

aspirarmos a um maior output macroeconómico. No cluster nacional do Turismo (se é que existe...),

temos que organizar-nos em micro-clusters regionais, a partir de zonas onde o Turismo já seja uma

actividade representativa ou âncora (ex: Algarve, Alentejo...).

Isto significa que as múltiplas instituições regionais têm que ser reorganizadas em função de uma

indústria “central”, desde ERTs, a Municípios, a Direcções Regionais, etc. Evitaremos custos regionais

de contexto. Precisamos de organismos onde todos estes players estejam presentes e sejam

responsabilizados formalmente pela implementação de estratégias relacionadas com o âmbito do

cluster.

Mais uma vez, temos que ir fora para ver isto já em funcionamento. As Baleares têm o Turismo como

a sua actividade n.º 1. “Clusterizaram-se” (Balears.t), num modelo que reúne públicos (Governo,

Educação, Investigação, Segurança) e privados (Oferta, Procura, Indústrias Conexas).

É gerido por privados, que não sendo sempre melhores que os públicos, têm uma melhor noção do

que é gerar riqueza.

Querem diferenciar-se e competir contra concorrentes de baixo custo, num mundo globalizado (ex:

defender-se da Turquia e aproveitar o mercado chinês para expandir as suas empresas e captar os

seus turistas).

Recebemos recentemente no Algarve uma delegação das Baleares para ajudar a criar um Algarve.t,

por mão da Universidade do Algarve. Claro, a coisa esbarrou logo na parede!

Teríamos que nos organizar doutra forma, em função dum objectivo comum. Teríamos que mexer no

status quo das organizações da região. Cada um teria que perder um pouco do seu poder, ou pelo

menos teria que justificar-se a terceiros sobre as suas acções. Teriam que estar expostos, saindo das

respectivas zonas de conforto, do “cantinho do seu lar”.

Somos demasiado complexos para gerar e gerir um organismo amplamente representativo com uma

focalização única e um objectivo central comum. E depois implementar as directivas aprovadas. Falta

visão, organização e uma cultura “risktaking”.

Como os benefícios potenciais seriam relevantes e como o País está numa fase de emagrecimento

forçado, desistir não é uma opção. Esta é a última janela de oportunidade. Just do it!
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Revista Portuguesa de Educação Artística

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Saber Madeira

 

“as artes em palco”

revista portuGuesa De eDuCação artístiCa

Com esta primeira revista, o Gabinete Coordenador de educação artística da secretaria regional de

educação e Cultura inicia a publicação de uma revista anual científica dedicada à educação e às artes

 

gaBinEtE cooRdEnadoR dE Educação aRtíStica

 

“30 anos ao serviço da Educação e da cultura”

 

a

 

pós mais de três décadas a implementar as artes no ensino genérico, é com grande contentamento

que esta instituição observa o grande crescimento ocorrido ao nível do número de cursos de mestrado

e doutoramento em artes, bem como a consequente valorização deste domínio no seio da comunidade

académica. Infelizmente, este crescimento não foi acompanhado no domínio das publicações, não

tendo surgido um número significativo de revistas com arbitragem científica que permitam uma

divulgação eficiente dos resultados alcançados nos últimos anos. Assim, o principal propósito desta

publicação é divulgar, à comunidade especializada, os resultados de investigações e projetos

realizados nas diferentes áreas artísticas, desde que naturalmente direcionados para a educação.

Neste âmbito, a direção da revista Portuguesa de Educação Artística aceita artigos resultantes de

investigação original ou de cariz ensaístico, preferencialmente nas seguintes áreas: Educação Musical,

Dança, teatro, Artes Plásticas, Musicologia, História da Arte e Administração Educacional (que inclua

uma vertente relacionado com as artes). o título selecionado – revista Portuguesa de Educação

Artística – reflete o propósito nacional da revista, que está bem patente na dispersão geográfica dos

autores e dos membros do conselho científico que contribuíram para este primeiro número. No

entanto, são bem-vindos artigos provenientes de todos os Países de Língua oficial Portuguesa,

incluindo este primeiro número alguns artigos de autores brasileiros. Espera-se que, com esta

publicação,

 

a comunidade artística e científica encontre mais um espaço para divulgar os seus trabalhos e que,

simultaneamente, se consiga contribuir para a aproximação dos investigadores que trabalham com o

objetivo de compreender e melhorar o mundo das artes e da educação. FICHA téCNICA Direção Carlos
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Gonçalves Paulo Esteireiro Conselho Editorial Filipe dos Santos Helena berenguer Natalina Santos

Virgílio Caldeira Conselho Científico Ana Maria Bertão - Escola Superior de Educação do Porto Ana

Paula Batalha - universidade Técnica de Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana Ana Tamen -

universidade de Évora António da Silva - AProtED Associação de Professores de Teatro-Educação

António Manuel da Costa Guedes Branco - universidade do Algarve Graça Mota – Escola Superior de

Educação do Porto Idalina Sardinha – universidade da Madeira Isabel Santa Clara – universidade da

Madeira José Carlos Godinho – Escola Superior de Educação de Setúbal Laureano Carreira -

universidade de Évora Lucília Valente - universidade de Évora Luísa Roubaud - universidade técnica de

Lisboa - Faculdade de Motricidade Humana Design Gráfico tiago Machado

 

ínDiCe EDITORIAL Dança paulo Ferreira rodrigues maria João alves artes plÁstiCas leonardo Charréu

Entre a Possibilidade de se “Ensinarem” as Artes e a Necessidade Imperativa de se Conhecerem as

Novas Culturas Infanto-Juvenis que Hoje “Habitam” a Escola Desenhar um Currículo de Artes entre as

Especificidades Regionais e as Orientações ‘Translocais’ Património Artístico Madeirense: o Espaço da

Obra de Arte (Plástica) e dos seus Operadores Estéticos – O Quê, Quem e Como Deve (?) Integrar os

Programas Curriculares 37 Ritmos Coreografados – Reflexões e Propostas de Intervenção Educativa

em Música e Movimento Estruturação da Prática e Desempenho Motor no Ensino-Aprendizagem de

Sequências de Dança 3 23 1

 

teresa torres de eça

 

45

 

rita rodrigues

 

53

 

literatura e teatro ana paula Couceiro Figueira margarida adónis torres ademilson henrique da Cunha

helena alvim ameno pedro pires bessa leonor martins Coelho thierry proença dos santos mÚsiCa

Francesco Esposito Para um Possível Reequilíbrio da Relação Homem/Som na Sociedade

Contemporânea: Algumas Indicações Metodológicas de Ecologia Acústica Aplicadas ao Ensino da

Música A Música Tradicional Madeirense na Transitoriedade 91 A Expressão Dramática/Teatro como

Prática no 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico 61

 

Augusto Boal: Teatro e Romance

 

71

 

História da Literatura Infanto-Juvenil na Madeira: os Primeiros Passos de uma Investigação
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Oficina de Artes Integradas: Etapas da Gestão de um Projeto Pluridisciplinar em Artes Organização

Educacional: O Caso do Gabinete Coordenador de Educação Artística Satisfação Laboral dos

Profissionais em Arte na Região Autónoma da Madeira (RAM)
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