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Região Sul > Desporto > Notícia

Gabinete de Desporto da AAUAlg promove formação de qi gong integral e vida saudável
O gabinete de Desporto da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) vai desenvolver ao longo dos próximos 11 meses uma formação de qi gong integral e vida saudável, com os 

professores Francisco Castro, José Carlos Santos e Ana Margarida Guerreiro. 

Trata-se de um projeto realizado em parceria a SALVA ? Associação Internacional de Medicinas Tradicionais e Atividades Saudáveis e a CAMI ? Circulo de Arte do Movimento Interno, na sequência de outras 

atividades relativas a promoção de estilos de vida saudável. 

De forma vivencial e muito prática, devidamente apoiada na componente teórica, esta formação pretende desenvolver o gosto por uma prática saudável através de exerc ícios de qi gong simples, passíveis de 

serem introduzidos no dia a dia, técnicas de automassagem e reflexoterapia, bem como noções de alimentação natural de acordo com as estações do ano, com reconhecimento no exterior de algumas plantas 

medicinais (através de passeios organizados). 

O qi gong é uma tradição milenar que pertence à medicina tradicional chinesa, ocupando um lugar importante junto com a acupunctura, as massagens, a fitoterapia e a dietética. 

A formação desenrolar-se-á ao longo de 11 meses, com início neste mês de abril e final em março de 2013, na sala de formação da AAUAlg, no Campus da Penha. 

Mais informações pelo contacto 289896422, pelo s ítio http://www.aaualg.pt  ou pelo endereço eletrónico desporto@aaualg.pt . 

Redacção DORS
07:26 sexta-feira, 13 abril 2012 
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Região Sul > Sociedade > Notícia

Seminário sobre «Turismo & Sustentabilidade» em Loulé
Os alunos finalistas da licenciatura em Turismo Sustentável do Instituto Superior Dom Afonso III (INUAF), em Loulé, vão organizar o seminário «Turismo & Sustentabilidade», marcado para dia 20 de abril, a partir 

das 9:30 horas, no Cine-Teatro Louletano. 

O evento, organizado no âmbito do estágio final de curso, pretende expor ideais de intervenientes e entidades ligadas ao turismo para que, no futuro, ?possamos ter uma indústria que protege o ambiente natural, 

a cultura, os hábitos e tradições, assegurar a participação das populações residentes, melhorar a qualidade e satisfação dos que nos visitam e promover o seu regresso?, referem os estudantes universitários. 

O turismo sustentável é um tipo de turismo que combina a gestão das necessidades, recursos ? económicos, sociais e ambientais ? das localidades e dos turistas, sem esquecer a preocupação com as regiões 

recetoras, protegendo-as e criando ?mais valor para o futuro?. 

O evento terá como oradores diversas personalidades ligadas ao turismo, pol ítica e ambiente. 

No primeiro painel, o vice-presidente do Turismo do Algarve, António Almeida Pires, e o diretor do JJW Hotels & Resorts, Carlos Rocha, abordarão, em palestras diferentes, o tema «Turismo sustentável», e o 

diretor da Quinta da Ombria, Helder Martins, falará sobre este projeto turístico localizado em Querença (Loulé). 

O segundo painel contará com a palestra do presidente da Câmara Municipal de Faro, Macário Correia, sobre «Sustentabilidade e o seu desenvolvimento». O tema «Turismo sustentável» será abordado pelos 

deputado do PSD eleito pelo Algarve, Cristóvão Norte, e o professor da Universidade do Algarve, Virgílio Machado, enquanto João Ministro falará sobre o «Projeto Querença» e António Justino abordará o caso de

estudo da Aldeia da Pedralva. 

A entrada é livre, mas os lugares são limitados e estão sujeitos a inscrição em http://eventos-turismo -sustentavel.webnode.pt . Mais informações pelo contacto 915812522 ou pelo endereço eletrónico 

eventos.turismo.sustentavel@gmail.com . 

Redacção DORS
09:31 sexta-feira, 13 abril 2012 
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"O que pode o marketing fazer por Portugal?"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/04/2012

Meio: Briefing Online

URL: http://www.briefing.pt/marketing/16096-qo-que-pode-o-marketing-fazer-por-
portugalq.html

 

É esta a grande pergunta que vai pairar sobre a XIIIª Semana nacional de Marketing, a cargo da

Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing entre os dias 16 e 20 de abril. Nesta edição, ao

contrário das anteriores, destacam-se os congressos nas cidades do Porto e Lisboa, bem como a

promoção de um roadshow de marketing por diversas universidades do país. O presidente da APPM,

Rui Ventura esteve à conversa com o Briefing em que nos fala ao promenor sobre esta semana que

promete marcar o país de norte a sul com marketing. O que pode o marketing fazer por Portugal? O

marketing pode fazer muito pelo país. Uma boa estratégia de marketing pode ajudar a afirmar o País

como uma marca diferenciadora, ajudando-o a criar condições para vencer a concorrência

internacional. Num primeiro momento é necessário identificar as áreas onde Portugal tem condições

para se diferenciar positivamente, e que pode assentar em áreas como a sua geografia, o seu clima,

os seus produtos mais competitivos ou a gastronomia. Uma vez identificadas essas áreas, importa

definir como as posicionar num contexto de concorrência internacional. Finalmente, há que definir

como e em que plataformas comunicar a marca Portugal e os alvos que se pretendem atingir. Tudo

isto com consistência pensando a médio e longo prazo. O Marketing está intimamente ligado às

marcas, à gestão empresarial, às organizações, ao ensino e à sociedade. Acreditamos que estas

competências estratégicas e estas ferramentas de gestão têm de ser colocadas ao serviço das causas

estruturantes do País. Queremos apresentar soluções que contribuam para a afirmação do nosso

posicionamento, e de reconhecimento das nossas marcas, das nossas capacidades específicas e das

nossas vantagens competitivas perante o mercado internacional. Queremos fazer acontecer. Que

estratégias vão estar em debate? Durante a XIIIª Semana Nacional do Marketing vamos abordar

temas sectoriais / clusters da actividade económica focados nas soluções para o País. Queremos que

dos vários painéis, saia uma espécie de manifesto com o objectivo de pôr em acção as ideias e as

soluções apresentadas. Qual a razão deste ano estar agendado um congresso para Lisboa e Porto?

Queremos estar mais próximos dos nossos associados e sentimos uma forte vontade por parte dos

nossos associados do Norte em ter acesso a conteúdos de marketing inovadores e a oradores de

excelência. Por isso se chama Semana Nacional do Marketing, porque vamos estar um pouco por todo

o País, seja através do Congresso Nacional de Marketing, do evento Leaders Night que será em Lisboa

e no Porto ou do Roadshow de Marketing APPM que irá estar um pouco por todo o País. Como e

porquê que vai ser elaborado um roadshow de marketing nas universidades e escolas do país? Quais

escolas? As Universidades e as Escolas são parceiros fundamentais da APPM e nesse sentido lançámos
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o desafio de, em parcerias com as escolas, organizar encontros de marketing no formato de palestras,

workshops e conferências que irão acontecer na semana de 16 a 20 de Abril, em diferentes

instituições de ensino por todo o País. Em todos estes locais, iremos ter membros da Direcção da

APPM que irão apresentar case-studies centrados em inovação, criatividade e estratégia, sempre

ancorados no tema central "O futuro de Portugal através do Marketing". Lista de escolas: ISCAP -

Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto , Escola Superior de Tecnologia e Gestão-

Instituto Politécnico de Leiria , INUAF- Instituto Superior Dom Afonso III - Loulé , Universidade do

Algarve- Faro , Escola Superior de Gestão, Hotelaria e turismo- Portimão , Instituto Superior Miguel

Torga- Coimbra , Escola Superior de Estudos Industriais e de Gestão- Vila do Conde , Escola Superior

de Tecnologia e Gestão - Portalegre , Escola Superior de Tecnologia de Abrantes , IADE - Creative

University , IPAM - Instituto Português de Administração e Marketing (Lisboa e Porto) Quais as ações

para anunciar esta semana nacional de marketing? Uma vez que o tema "O futuro de Portugal através

do Marketing" é um tema estrutural, de análise ao País e aos seus sectores, desenvolvemos um

conceito criativo em torno da ideia de analisar o país à lupa, ou seja, um país em miniatura. Nesse

sentido desenvolvemos um vídeo promocional que mostra um país em miniatura. Nesse vídeo

contamos com a colaboração da banda Orelha Negra que nos cedeu o tema M.I.R.I.A.M. para o nosso

vídeo . Desenvolvemos ainda outros materiais de comunicação: Microsite , posters, anúncios de

imprensa, flyers , banners e outros materiais de comunicação, que irão ajudar-nos a promover o

evento no nosso website e junto dos nossos parceiros, escolas, sponsors e media partners . Vamos

ainda ter vídeos / depoimentos com os oradores do congresso. Qual o objetivo do novo evento

programado "Leaders Night"? Porquê a escolha deste evento apenas ser elaborado no Porto? O evento

acontece em Lisboa (dia 19 abril) e Porto (dia 18 abril) e é um formato diferente, mais concentrado

onde teremos a oportunidade de ver grandes líderes do Marketing e da Gestão em debate em torno da

questão/tema do evento "o futuro de Portugal através do Marketing". Espera um aumento do número

de associados durante a semana? Sim. Este evento funciona também como uma campanha de

angariação de Sócios. Este ano mudámos as regras de acesso ao evento. Será um evento de acesso

livre, mediante pré-reserva no site mas exclusivo para associados. Quem ainda não é associado,

poderá através do mesmo micro-site associar-se e participar nos eventos integrados na Semana

Nacional do Marketing. Quais os parceiros associados a este evento? Temos a contribuição dos nossos

sponsors : Continente, EDP e Vodafone e contamos com parcerias com: Sacoor Brothers,

Controlinveste, Oje, Meios&Publicidade, Imagens de Marca, Marketeer, Distribuição Hoje, Speaky TV,

Expresso e Sic Notícias. Quem vão ser os oradores do evento? Como foram selecionados? Os oradores

do evento foram selecionados pela Direcção da APPM.Os critérios para essa escolha tiveram a ver com

os casos de sucesso das marcas em foco e com a capacidade de storytelling dos oradores. Ainda

estamos a confirmar os oradores, mas posso adiantar-lhe que no congresso nacional de marketing

iremos ter os painéis: "A Reinvenção dos Media", com Fernando Alvim. "As industrias Criativas" com

Álvaro Covões. Teremos ainda os painéis: "Produção Nacional" , "Dinamizar o consumo com Inovação"

e "Uma visão Periférica de Portugal", mas ainda estamos a fechar o núcleo de oradores. Que

espectativas tem para mais uma edição do evento? Acreditamos que a XIIIª Semana Nacional de

Marketing vai ser um sucesso em termos de conteúdos, oradores e temas em debate e esse interesse
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irá reflectir-se em termos de assistência e participação no congresso. Fonte: Briefing
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Jornadas de Investigação em Artes 
e Comunicação na Universidade

O Centro de Investigação em 
Artes e Comunicação (CIAC) 
da Universidade do Algar-
ve (UAlg) organiza amahã, 
dia 13 de abril, as IV Jorna-
das de Investigação em Artes 
e Comunicação. Depois de 
três edições bem-sucedidas o 
Centro volta a abrir portas ao 
público para mostrar de que é 
feita a investigação em artes e 
comunicação. 

Na sala de atos da Reito-
ria do Campus de Gambelas, 
entre as 09h30 e as 18h00, de-
correm as IV Jornadas de In-
vestigação em Artes e Comu-
nicação. Na sua missão de 
divulgar a investigação desen-
volvida pelo Centro junto ao 
público em geral e de colocar 

em diálogo os seus membros 
e colaboradores, o CIAC pro-
move um encontro das artes 
com a comunicação. O even-
to, de entrada livre, dividir-
se-á em três painéis - artes, 
cinema e comunicação e tea-
tro – nos quais serão apresen-
tadas as dissertações defendi-
das em 2011 pelos alunos do 
Mestrado em Comunicação, 
Cultura e Artes. 

Durante o evento será 
ainda apresentada a coleção 
de DVD do CIAC, uma co-
letânea que visa reunir os re-
gistos de vídeo de alguns do 
principais eventos organiza-
dos pelo Centro, de modo a 
torná-los acessíveis ao públi-
co.
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Curso de design de comunicação 
da Universidade organiza seminário
O II Algarve Design Mee-
ting, a ter lugar no auditório 
da Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Re-
gional do Algarve (CCDR - 
Faro) durante os dias 1 e 2 de 
junho, é um ciclo de semi-
nários com o tema: Design, 
Inovação e Empreendedo-
rismo, que tem como obje-
tivo divulgar e refletir sobre 

alguns projetos de design de 
comunicação nacionais e in-
ternacionais que têm sido 
desenvolvidos por diferen-
tes designers e que tenham 
de algum modo contribu-
ído para a dinamização de 
algum serviço, produto, or-
ganização, região, etc. Orga-
nizado pelo Curso de Design 
de Comunicação (Departa-

mento de Comunicação, Ar-
tes e Design da Universida-
de do Algarve - ESEC), em 
parceria com a Direção Re-
gional de Cultura do Algarve 
- DRCA, pretende, uma vez 
mais, reforçar a importância 
desta atividade como uma 
disciplina estratégica, fun-
damental para o desenvolvi-
mento económico, social ou 

cultural. O encontro será re-
alizado no auditório da Co-
missão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional 
do Algarve (CCDR – Faro), 
local onde irá estar patente 
uma exposição de trabalhos 
dos alunos finalistas do Cur-
so de Design de Comunica-
ção da UAlg-ESEC até ao fi-
nal do mês de Junho.
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Jornadas do teatro amador do Algarve
No próximos dias 28 e 29 de 
abril, atores e investigado-
res reúnem-se no Teatro das 
Figuras, para a realização da 
primeira edição das Jornadas 
do Teatro Amador do Algar-
ve, organizadas pela Direção 
Regional de Cultura, CIAC 
– Centro de Investigação em 
Arte e Comunicação da Uni-
versidade do Algarve, Teatro 
Municipal de Faro e A Peste 
-   Associação de Pesquisa Te-
atral.

Segundo António Bran-
co, diretor da Faculdade de 

Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algar-
ve e investigador nesta área, 
«numa região que regista uma 
intensa atividade teatral ama-
dora, nunca houve um mo-
mento de encontro entre os 
atores e de reflexão sobre esta 
temática».

O programa está organi-
zado em mesas temáticas, em 
cada uma das quais intervirão 
dois representantes de grupos 
de teatro amador da região. 
Para a sessão de abertura estão 
confirmadas as presenças da 

atriz Fernanda Lapa, que ini-
ciou a sua extensa carreira no 
teatro amador, e do professor 
José Louro, profundo conhe-
cedor da realidade do Algar-
ve ao nível do teatro amador, 
escolar e profissional. Na ses-
são de encerramento, intervi-
rão a atriz Manuela de Freitas 
e a professora e investigadora 
Eugénia Vasques.

As I Jornadas do Tea-
tro Amador do Algarve pre-
tendem refletir sobre temas, 
tais como os critérios que di-
ferenciam o teatro amador 

do teatro profissional, a fun-
ção social e artística do tea-
tro amador, o impacto que a 
existência ou inexistência de 
recursos financeiros e equi-
pamentos tem nas opções ar-
tísticas e nos seus resultados, 
entre outros.

Do programa destas Jor-
nadas faz também parte uma 
masterclass a coreógrafa Ma-
dalena Victorino, que terá lu-
gar no dia 28 de abril às 21 
horas. A participação nas Jor-
nadas é gratuita, mas sujeita a 
inscrição prévia.
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Luís Graça promete «Novo Sentido» para PS Faro
Vencer as autárquicas de 2013 em 
Faro é um dos objetivos de Luís 
Graça, candidato às eleições para
a Concelhia do Partido Socialista.

Durante a apresentação da mo-
ção «Novo Sentido», o socia-
lista de 39 anos, referiu a im-
portância de uma secção como 
a de Faro na modernização da 
política, do discurso e dos mé-
todos de ação do PS, inaugu-
rando novas formas de traba-
lho e organização interna e de 
um novo relacionamento com 
a sociedade civil farense, «para 
que essa mudança seja coeren-
te deverá começar pela nossa 

casa. É necessário a participa-
ção activa e informada dos mi-
litantes» e acrescenta «preten-
do, por isso, que as reuniões da 
Comissão Política Concelhia 
sejam abertas á participação 
dos militantes, que haja um 
regulamento e um calendário, 
para que todos tenham conhe-
cimento prévio e possam con-
tribuir nas reuniões».

Numa altura em que cres-
cem as desigualdades sociais e 

o desemprego, Luís Graça con-
sidera que o partido socialista 
precisa criar um  Observatório 
Politico e Social que ajude ao 
desenvolvimento de novas re-
flexões sobre a Capital do Al-
garve, envolvendo o que de 
melhor se pensa e faz no Con-
celho de Faro.  

 A estratégia de mobili-
zação da concelhia, defen-
de o candidato, deverá passar 
por iniciativas que valorizem 
o pensamento, a ação e a his-
tória do partido e dos militan-
tes. Numa das primeiras ações 
públicas de campanha, Luís 
Graça irá promover o primei-
ro de vários encontros/debate. 
O primeiro terá lugar no pró-
ximo dia  16 de abril, pelas 21 

horas, com o antigo capitão de 
Abril, José Fontão. Será o pon-
tapé de saída para um conjun-
to de atividades que esta can-
didatura pretende levar a cabo 
e que, caso venha a vencer as 
eleições, deverão culminar 
com a realização de uma gran-
de convenção pública, durante 
o primeiro semestre de 2013, 
designada «Faro – o Futuro do 
Futuro».

Durante a apresentação 
aos jornalistas da moção de 
candidatura, o também antigo 
jornalista e agora candidato so-
cialista fez questão de lembrar 
que o partido é também a sua 
memória. Com uma referência 
a todos os autarcas socialistas 
que ao longo das últimas três 

décadas e meia passaram pe-
los vários órgãos municipais e 
a algumas das principais obras 
realizadas pelos socialistas em 
Faro, Luís Graça sublinhou 
que «faz parte da obrigação do 
PS discutir e examinar a sua 
memória, mas não é lícito es-
colher a parcela do passado 
que mais nos convém» e acres-
centa «o PS não pode alinhar 
em discursos que pretendam 
apagar a memória ou depreciar 
a sua identidade histórica e le-
gado, sob pena de se tornar ir-
reconhecível aos olhos dos mi-
litantes e dos eleitores». 

Obras como a habitação 
social, as redes de estradas, 
abastecimento de água e sane-
amento básico, a biblioteca, as 

piscinas, o Teatro municipal, a 
rede de creches e lares de ido-
sos, escolas, estacionamento e 
transportes públicos, o merca-
do municipal, a variante Nor-
te e as bases do programa Po-
lis foram alguns dos exemplos 
dados.

Luís Graça tem 39 anos, 
3 filhos, é funcionário do Ins-
tituto da Segurança Social e 
frequenta atualmente a licen-
ciatura de ciências da comuni-
cação da Universidade do Al-
garve. 

Foi jornalista e adjunto dos 
presidentes das câmaras muni-
cipais de Lagos e de Faro.

Militante do Partido So-
cialista, onde ingressou há 
mais de duas décadas.
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Gonçalo Pescado
apresenta
o seu CD 
Gonçalo Pescado apresenta o seu 
CD com orquestra, no dia 14 de 
abril. O CD é  inteiramente dedi-
cado a obras do compositor Astor 
Piazzolla, foi  gravado em novem-
bro de 2008, no Grande Auditório 
da Universidade do Algarve sob a 
direcão do maestro Cesário Costa. 
O CD conta com a apresenta-
ção mundial das Quatro Estações 
Porteñas escritas na década de 
1960, agora com um arranjo mo-
derno para acordeão e orquestra 
do compositor Ian Mikirtoumov 
e também com o concerto para 
Bandonéon e Orquestra, denomi-
nado Aconcágua por ser, tal como a   
montanha argentina, o pico mais 
alto do repertório escrito por As-
tor Piazzolla.
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Cerimónia de apresentação de Ideias do Concurso Trans EBT

Escrito por CienciaPT    

12-Apr-2012 

No próximo sábado, dia 14 de abril, entre as 9h00 e as 13h00, realiza-se no Auditório Vermelho da Faculdade de Economia, no
Campus de Gambelas, a apresentação das candidaturas selecionadas no CITrans  EBT - concurso de ideias transfronteiriço para a
criação de empresas. 

  

  

 
Nesta cerimónia, promovida pela Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia (CRIA), os promotores das trinta e três ideias a concurso farão uma
breve apresentação, perante um júri composto por um representante da Reitoria da Universidade do Algarve; um representante da Reitoria da Universidade de Huelva;
um representante do CRIA/UAlg; um representante da UHU; um representante da Ambifaro; um representante da Andalucía Emprende; um representante do Município
de Faro; e um representante do Parque Científico y Tecnológico de Huelva (PCTH).  
 
Além do júri, assistirão às apresentações os promotores das ideias a concurso e as entidades representantes do projeto Trans EBT.  
 
Este concurso visa promover a criação de empresas de cariz transfronteiriço, baseadas no conhecimento produzido na Universidade do Algarve e na Universidade de
Huelva. O CITrans EBT é uma das ações do projeto europeu Trans EBT - Criação de Empresas de Base. Nesta ação, o CRIA conta com o apoio dos seguintes
parceiros: Ambifaro, Câmara Municipal de Faro, Andalúcia Emprende, Parque Científico e Tecnológico de Huelva e Universidade de Huelva. 
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Actualidade 12 Abril 12
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=1&page=0&Itemid=32

 

Decorre hoje a pré-inauguração da 1ª Edição da Feira de Arte e Antiguidades , a partir das 18.30

horas, na Cordoaria Nacional, Avenida da Índia-Rua da Junqueira, em Lisboa. A feira promovida pela

APA (Associação Portuguesa de Antiquários) vai ser inaugurada pela Dra. Maria Cavaco Silva, em

representação do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. As receitas reverterão a favor da

Associação Novo Futuro.

 Cerimónia de Boas Vindas ao Presidente Federal da Republica da Áustria hoje, pelas 16 horas, no

Salão Nobre dos Paços do Concelho, em Évora, seguida de visita pelo Cento Histórico da cidade. 

 Mais uma conferência  Arqueologia ao Sul,  organizada pelo NAP. Desta feita proferida pelo Dr.

António Carlos Varela, sob o tema "Os Perdigões e os seus contextos: um olhar problematizante". A

conferência terá lugar na Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, no Complexo Pedagógico

(CP), Anfiteatro A, hoje, pelas 17.30 horas.
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Associação Académica pouco solidária em «Ano Solidário»
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12-04-2012 17:25:00

 

 O cartaz da Semana Académica 2012 foi apresentado em mais um dos habituais arraiais

universitários, no anfiteatro aberto do campus da Penha.

 

 Sob o signo Sê Solidário, numa primeira fase, os bilhetes semanais puderam ser adquiridos por 35

euros, contra a entrega de um litro de azeite ou de leite; na segunda fase, a Associação Académica da

Universidade do Algarve pediu a quem adquirisse o bilhete semanal para juntar aos 40 euros do

bilhete uma peça de roupa, que revertia a favor do projecto Amanha-te.

 

 Proclamado como o Ano Solidário, a associação de estudantes quer estimular o espírito de entreajuda

e apoiar os colegas com carências económicas, mas a própria Associação Académica, sabe O

ALGARVE, é acusada de ser pouco solidária.

 

 Os alunos do ISE - Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, que têm na sua

escola o bar da Associação Académica, queixam-se dos "preços significativamente mais elevados" ali

praticados, quando comparados, por exemplo, com os do bar dos Serviços de Acção Social na ESEC -

Escola Superior de Educação e Comunicação da Universidade do Algarve.

 

 No Centro de Cópias, também gerido pela Associação e utilizado pela grande maioria dos alunos do

campus da Penha, "os preços também subiram muito este ano", queixam-se os estudantes ouvidos

pelo semanário O ALGARVE.

 

 Corte de 35 por cento

 

 A crise também não poupou a edição deste ano da Semana Académica: o orçamento foi reduzido em

35 por cento, há menos artistas (também por não haver Palco RUA) e apenas um é internacional -

Steve Aoki.

 

 Em contrapartida, o palco do recinto não voltará a ser o Vale das Almas, onde o prejuízo foi elevado.
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 Este ano a festa académica de 10 dias volta à cidade de Faro, como tanto ambicionou Guilherme

Portada, ex-presidente da Associação, que acusou o presidente da autarquia, Macário Correia, de ter

tirado o evento da malha urbana por ter algo pessoal contra ele (Portada é filho de José Apolinário,

ex-presidente socialista da Câmara de Faro e adversário de Macário nas últimas eleições autárquicas).

 

 Agora no complexo desportivo da Penha, a Associação Académica criou o Espaço Associações e a

Tenda Electrónica, cujo objectivo é impedir que o som da música perturbe demasiado a população. Ao

logo de toda a semana, os visitantes poderão doar alimentos e vestuário e comprar t-shirts de artistas

e CD autografados, cujas receitas reverterão a favor de oito associações solidárias do Algarve.

 

 De 3 a 12 de Maio, nomes como Richie Campbell, Monica Ferraz, José Cid, Xutos e Pontapés, Anjos,

Expensive Soul e Buraka Som Sistema vão passar pela Semana Académica 2012.

 

 'faro' 'ualg' 'associação-academica-ualg'
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MARALGARVE reuniu-se com secretário de Estado do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/04/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6277157884&z=1250249090

 

A MARALGARVE - Associação para a Dinamização do Conhecimento e Economia do Mar no Algarve

reuniu-se ontem, quarta-feira, com o secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu. A reunião

serviu, segundo a associação, para apresentar "um conjunto de preocupações relativas à evolução do

setor do mar no Algarve" e ao normal funcionamento das atividades dos seus associados. Foram

expostas as principais atividades que a MARALGARVE se encontra a desenvolver e que deverão

contribuir para "as grandes decisões estratégicas do mar, das quais se destaca a revisão e

racionalização dos processos administrativos associados às atividades do setor". Os representantes da

associação realçaram que a desregulação nessa matéria "é um entrave importante para o

desenvolvimento das atividades, representando um elevado custo para os seus agentes económicos".

Reconhecendo a necessidade de atuar nesse domínio, o secretário de Estado do Mar acolheu com

grande interesse as iniciativas da MARALGARVE nessa matéria e garantiu que a associação será um

interlocutor fundamental nas tomadas de decisão. A audiência serviu ainda para abordar a

necessidade de integrar o conhecimento do mar, "transferindo-o para o setor produtivo como forma

de aumentar a sua competitividade". Nesta matéria, a MARALGARVE possui "uma forte componente de

conhecimento por parte de alguns dos seus associados, como a Universidade do Algarve, e de

algumas empresas de base tecnológica", tendo apresentado as suas competências e transmitido a sua

disponibilidade para colaborar com a Secretaria de Estado e com o recém-criado Instituto Português

do Mar e da Atmosfera na monitorização ambiental e no aumento do conhecimento na costa do

Algarve. Na ótica da associação, esta atividade deverá ser desenvolvida em prol das empresas que

dependem diretamente do mar, "de forma a melhorar a sua eficiência, qualidade e segurança, ao

mesmo tempo que se garante uma exploração sustentável dos recursos marinhos". A audiência contou

ainda com a presença do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do

Algarve, David Santos, dando continuidade ao envolvimento e suporte que a entidade tem prestado no

desenvolvimento das atividades do mar e à associação.
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MARALGARVE reuniu-se com secretário de Estado do Mar
A MARALGARVE ? Associação para a Dinamização do Conhecimento e Economia do Mar no Algarve reuniu-se ontem, quarta-feira, com o secretário de Estado do Mar, Manuel Pinto de Abreu. 

A reunião serviu, segundo a associação, para apresentar ?um conjunto de preocupações relativas à evolução do setor do mar no Algarve? e ao normal funcionamento das atividades dos seus associados. 

Foram expostas as principais atividades que a MARALGARVE se encontra a desenvolver e que deverão contribuir para ?as grandes decisões estratégicas do mar, das quais se destaca a revisão e 

racionalização dos processos administrativos associados às atividades do setor?. 

Os representantes da associação realçaram que a desregulação nessa matéria ?é um entrave importante para o desenvolvimento das atividades, representando um elevado custo para os seus agentes 

económicos?. 

Reconhecendo a necessidade de atuar nesse domínio, o secretário de Estado do Mar acolheu com grande interesse as iniciativas da MARALGARVE nessa matéria e garantiu que a associação será um 

interlocutor fundamental nas tomadas de decisão. 

A audiência serviu ainda para abordar a necessidade de integrar o conhecimento do mar, ?transferindo-o para o setor produtivo como forma de aumentar a sua competitividade?. 

Nesta matéria, a MARALGARVE possui ?uma forte componente de conhecimento por parte de alguns dos seus associados, como a Universidade do Algarve, e de algumas empresas de base tecnológica?, tendo

apresentado as suas competências e transmitido a sua disponibilidade para colaborar com a Secretaria de Estado e com o recém-criado Instituto Português do Mar e da Atmosfera na monitorização ambiental e no

aumento do conhecimento na costa do Algarve. 

Na ótica da associação, esta atividade deverá ser desenvolvida em prol das empresas que dependem diretamente do mar, ?de forma a melhorar a sua eficiência, qualidade e segurança, ao mesmo tempo que se 

garante uma exploração sustentável dos recursos marinhos?. 

A audiência contou ainda com a presença do presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, David Santos, dando continuidade ao envolvimento e suporte que a entidade tem 

prestado no desenvolvimento das atividades do mar e à associação. 

Redacção DORS
08:26 quinta-feira, 12 abril 2012 
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Antena 1
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 	Duração: 00:18:35
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ID: 41243858

 
12/04/2012

Algarve: Portimão é o concelho com o

maior número de desempregados

 

No Algarve, há mais de 34 mil pessoas à procura de trabalho. O concelho com maior número de

desempregados é Portimão. Conversa com Fátima Alves da delegação de Portimão do Sindicato do

Comércio Escritórios e Serviços de Portugal. A Associação de Comerciantes da Região do Algarve,

estima que nos últimos 10 anos tenham desaparecido 150 estabelecimentos de comércio tradicional

em Portimão. Declarações de Estér Reis da Papelaria Silva. A Universidade do Algarve realizou um

estudo sobre comércio tradicional de Portimão. Declarações do professor Manuel Nunes, coordenador

do estudo.
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"Onde estavas quando criei o mundo?" estreia 
hoje em Lisboa

O monólogo “Onde estavas quando criei o mundo?”, de Artur Ribeiro, estreia-se hoje na 

sala estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, numa versão cénica com encenação de João 

Mota, interpretado por Manuela Couto.

Segundo nota do Teatro Nacional, referindo-se à ação dramática, “uma mulher defende-se em 

tribunal, após ter despedido o seu advogado oficial, iniciando as alegações finais com o propósito 

de explicar o seu crime”. 

“O público será colocado no papel tanto de juiz como de confessor, ao seguir o texto que pretende

abordar as racionalizações por detrás de atos extremos e as suas apologias , lê-se na mesma 

nota.

Num texto, Artur Ribeiro argumenta que “as personagens revelam-se nos seus atos, na ação 

dramática da peça”. 

Neste sentido, o dramaturgo afirma: “Por tal, a peça deverá falar por si, e tudo o resto que possa 

escrever sobre ela serão curiosidades ou trivialidades, como por exemplo, a história da escrita 

desta peça ter duas fases separadas por quase dois anos, mas com um ponto geográfico comum: 

Nova Iorque”. 

Voltando à peça, não são claras as circunstâncias em que a mulher cometeu o crime, que foi o de 

matar o seu próprio filho.

Ao juiz, papel no qual é colocado o público, este é levado “numa montanha russa de emoções 

misturadas com questões pertinentes sobre religião, matrimónio maternidade, morte, 

desenvolvidas no tom ligeiramente esquizofrénico da personagem principal, entre o erudito e o 

popular”, segundo nota do teatro. 

A peça, que conta com sonoplastia de Hugo Franco e figurinos de Carlos Paulo, estará em cena 

até ao dia 13 de maio.

Sobre Manuela Couto, sua ex-aluna, João Mota afirma: “Fala-se muito de atores disciplinados e 

responsáveis, mas a Manuela tem, além disso, uma disponibilidade, uma simplicidade de 

processos e uma capacidade de introspeção fora de série”. 

“Para mim, a Manuela é, acima de tudo, uma criadora”, atesta o encenador. 

Quanto à peça, Mota, que é também diretor do Teatro Nacional, afirma que “é um texto muito duro,

que exige uma grande entrega, mas ao mesmo tempo uma grande técnica”. 

Neste sentido, Manuela Couto “reúne todas estas condições, [desde] uma técnica extraordinária, 

[a] um domínio perfeito das emoções e do corpo”, afirma Mota. 

Natural de Coimbra, Artur Ribeiro, 43 anos, está a terminar um doutoramento em Literatura e 

Cinema na Universidade do Algarve, lecionando ao mesmo tempo na Escola Superior de Teatro e 

Cinema, onde se licenciou em Argumento.

Manuela Couto iniciou a carreira em 1982, no Teatro de Animação de Setúbal, sob a direção de 

Carlos César, onde se manteve até 1985. Em 1986 começou a trabalhar na Comuna Teatro de 

Pesquisa, onde se manteve até 2001.

Em 2002 começou a ser conhecida do grande público através dos papéis que interpretou em 

telenovelas e seriados como “Casos da Vida” e “Equador”.  

Em 1992 recebeu o Se7e de Ouro-Atriz Revelação com a peça “Má Sorte Ter Sido Puta”, com 

encenação de João Mota, e em 2006, o Prémio Lux-Personalidade de Cinema com o filme “Coisa 

Ruim”, de Tiago Guedes e Frederico Serra. 

@Lusa

Este artigo foi escrito ao abrigo do novo acordo ortográfico.
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"Onde estavas quando criei o mundo?" estreia 
hoje em Lisboa

O monólogo “Onde estavas quando criei o mundo?”, de Artur Ribeiro, estreia-se hoje na 

sala estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, numa versão cénica com encenação de João 

Mota, interpretado por Manuela Couto.

Segundo nota do Teatro Nacional, referindo-se à ação dramática, “uma mulher defende-se em 

tribunal, após ter despedido o seu advogado oficial, iniciando as alegações finais com o propósito 

de explicar o seu crime”. 

“O público será colocado no papel tanto de juiz como de confessor, ao seguir o texto que pretende

abordar as racionalizações por detrás de atos extremos e as suas apologias , lê-se na mesma 

nota.

Num texto, Artur Ribeiro argumenta que “as personagens revelam-se nos seus atos, na ação 

dramática da peça”. 

Neste sentido, o dramaturgo afirma: “Por tal, a peça deverá falar por si, e tudo o resto que possa 

escrever sobre ela serão curiosidades ou trivialidades, como por exemplo, a história da escrita 

desta peça ter duas fases separadas por quase dois anos, mas com um ponto geográfico comum: 

Nova Iorque”. 

Voltando à peça, não são claras as circunstâncias em que a mulher cometeu o crime, que foi o de 

matar o seu próprio filho.

Ao juiz, papel no qual é colocado o público, este é levado “numa montanha russa de emoções 

misturadas com questões pertinentes sobre religião, matrimónio maternidade, morte, 

desenvolvidas no tom ligeiramente esquizofrénico da personagem principal, entre o erudito e o 

popular”, segundo nota do teatro. 

A peça, que conta com sonoplastia de Hugo Franco e figurinos de Carlos Paulo, estará em cena 

até ao dia 13 de maio.

Sobre Manuela Couto, sua ex-aluna, João Mota afirma: “Fala-se muito de atores disciplinados e 

responsáveis, mas a Manuela tem, além disso, uma disponibilidade, uma simplicidade de 

processos e uma capacidade de introspeção fora de série”. 

“Para mim, a Manuela é, acima de tudo, uma criadora”, atesta o encenador. 

Quanto à peça, Mota, que é também diretor do Teatro Nacional, afirma que “é um texto muito duro,

que exige uma grande entrega, mas ao mesmo tempo uma grande técnica”. 

Neste sentido, Manuela Couto “reúne todas estas condições, [desde] uma técnica extraordinária, 

[a] um domínio perfeito das emoções e do corpo”, afirma Mota. 

Natural de Coimbra, Artur Ribeiro, 43 anos, está a terminar um doutoramento em Literatura e 

Cinema na Universidade do Algarve, lecionando ao mesmo tempo na Escola Superior de Teatro e 

Cinema, onde se licenciou em Argumento.

Manuela Couto iniciou a carreira em 1982, no Teatro de Animação de Setúbal, sob a direção de 

Carlos César, onde se manteve até 1985. Em 1986 começou a trabalhar na Comuna Teatro de 

Pesquisa, onde se manteve até 2001.

Em 2002 começou a ser conhecida do grande público através dos papéis que interpretou em 

telenovelas e seriados como “Casos da Vida” e “Equador”.  

Em 1992 recebeu o Se7e de Ouro-Atriz Revelação com a peça “Má Sorte Ter Sido Puta”, com 

encenação de João Mota, e em 2006, o Prémio Lux-Personalidade de Cinema com o filme “Coisa 

Ruim”, de Tiago Guedes e Frederico Serra. 
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Associa §Ã£o AcadÃ©mica da Universidade 
promove feira de emprego

A AssociaÃ§Ã£o AcadÃ©mica da 
Universidade do Algarve encontra-se a 
promover uma Feira de Emprego, atravÃ©s 
do seu Gabinete de SaÃdas Profissionais, 
nos dias 11,12 e 13 de abril no Campus da 
Penha, no espaÃ§o da antiga biblioteca da 
Escola Superior de EducaÃ§Ã£o e 
ComunicaÃ§Ã£o (ESEC),  

Esta iniciativa contarÃ¡ com a presenÃ§a de
a lgumas  empresas  em s tands ,  dando  a
oportunidade de promover um contacto direto

entre os estudantes e/ou antigos alunos e o tecido empresarial.  
 
 

 
 
 
 
Na Feira de emprego, poderÃ£o encontrar empresas e entidades como a
ERA Portugal, a Competir, a Talenter, o CRIA, a SIC, a Stylevel School (com
presenÃ§a em Gambelas no dia 13 de abr i l  no Gabinete de Sa das
Profissionais AAUALG no decorrer da manhÃ£), a ImpÃ©rio BonanÃ§a e
Fidelidade Mundial, a FundaÃ§Ã£o da Juventude, o Gabinete de SaÃdas
Profissionais AAUALG e o Gabinete Alumni Ualg. 
 
No dia 11 de abril, a feira de emprego decorre das 10.00h Ã s 21.00h, no dia
12 e 13 de abril o horÃ¡rio serÃ¡ das 10.00h Ã s 18.00h. 
 
Durante este 3 dias, terÃ£o tambÃ©m lugar palestras nomeadamente, no dia
11 de abril contamos Ã s 15.00h com a palestra da empresa Success Work,
que irÃ¡ abordar o tema â??Como encontrar rapidamente um Empregoâ?   e,

Ã s 16.30h com a apresentaÃ§Ã£o da ERA Portugal, que nos irÃ¡ falar do â??
Projeto de Carreira ERA ? .  No dia 13 de abril, a empresa de formaÃ§Ã£o
Competir, Ã s 15.00h irÃ¡ apresentar-nos o tema â??A ImportÃ¢ncia da
FormaÃ§Ã£o na Empregabi l idade das Prof issÃµesâ?  e ,  Ã s 16.30h
contamos com a presenÃ§a da empresa Altervia, que nos irÃ¡ apresentar a
palestra â??Talent Lab Academyâ? .  O Talent Lab Academy Ã©  um
programa de desenvolvimento de competÃªncias e preparaÃ§Ã£o para a vida
profissional, que visa dotar os alunos de ferramentas que facil item a
transiÃ§Ã£o entre o mundo do universitÃ¡r io e o mercado de trabalho,
aumentando as probabilidades de uma contrataÃ§Ã£o mais rÃ¡pida e eficaz. 
 

11 de Abril de 2012 | 09:53
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Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento Ã© hoje uma referÃªncia no Algarve. Sempre no caminho da 

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

polÃtica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 
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Economia

Associa §Ã£o AcadÃ©mica da Universidade 
promove feira de emprego

A AssociaÃ§Ã£o AcadÃ©mica da 
Universidade do Algarve encontra-se a 
promover uma Feira de Emprego, atravÃ©s 
do seu Gabinete de SaÃdas Profissionais, 
nos dias 11,12 e 13 de abril no Campus da 
Penha, no espaÃ§o da antiga biblioteca da 
Escola Superior de EducaÃ§Ã£o e 
ComunicaÃ§Ã£o (ESEC),  

Esta iniciativa contarÃ¡ com a presenÃ§a de
a lgumas  empresas  em s tands ,  dando  a
oportunidade de promover um contacto direto

entre os estudantes e/ou antigos alunos e o tecido empresarial.  
 
 

 
 
 
 
Na Feira de emprego, poderÃ£o encontrar empresas e entidades como a
ERA Portugal, a Competir, a Talenter, o CRIA, a SIC, a Stylevel School (com
presenÃ§a em Gambelas no dia 13 de abr i l  no Gabinete de Sa das
Profissionais AAUALG no decorrer da manhÃ£), a ImpÃ©rio BonanÃ§a e
Fidelidade Mundial, a FundaÃ§Ã£o da Juventude, o Gabinete de SaÃdas
Profissionais AAUALG e o Gabinete Alumni Ualg. 
 
No dia 11 de abril, a feira de emprego decorre das 10.00h Ã s 21.00h, no dia
12 e 13 de abril o horÃ¡rio serÃ¡ das 10.00h Ã s 18.00h. 
 
Durante este 3 dias, terÃ£o tambÃ©m lugar palestras nomeadamente, no dia
11 de abril contamos Ã s 15.00h com a palestra da empresa Success Work,
que irÃ¡ abordar o tema â??Como encontrar rapidamente um Empregoâ?   e,

Ã s 16.30h com a apresentaÃ§Ã£o da ERA Portugal, que nos irÃ¡ falar do â??
Projeto de Carreira ERA ? .  No dia 13 de abril, a empresa de formaÃ§Ã£o
Competir, Ã s 15.00h irÃ¡ apresentar-nos o tema â??A ImportÃ¢ncia da
FormaÃ§Ã£o na Empregabi l idade das Prof issÃµesâ?  e ,  Ã s 16.30h
contamos com a presenÃ§a da empresa Altervia, que nos irÃ¡ apresentar a
palestra â??Talent Lab Academyâ? .  O Talent Lab Academy Ã©  um
programa de desenvolvimento de competÃªncias e preparaÃ§Ã£o para a vida
profissional, que visa dotar os alunos de ferramentas que facil item a
transiÃ§Ã£o entre o mundo do universitÃ¡r io e o mercado de trabalho,
aumentando as probabilidades de uma contrataÃ§Ã£o mais rÃ¡pida e eficaz. 
 

11 de Abril de 2012 | 09:53
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MARALGARVE reuniu-se hoje com o Secretário de Estado do Mar

Escrito por CienciaPT    

11-Apr-2012 

A MARALGARVE - Associação para a Dinamização do Conhecimento e Economia do Mar no
Algarve, reuniu-se hoje com o Secretário de Estado do Mar, Doutor Manuel Pinto de Abreu.  

  

A audiência contou ainda com a presença do Presidente da CCDR-Algarve, Eng.º David Santos, dando continuidade ao
envolvimento e suporte que esta comissão tem prestado no desenvolvimento das atividades do mar em geral e à MARALGARVE
em particular. 

  

  

 
A reunião serviu para apresentar um conjunto de preocupações relativas à evolução do setor do mar no Algarve e ao normal funcionamento das atividades dos seus
associados. Foram expostas as principais atividades que a MARALGARVE se encontra a desenvolver e que deverão contribuir para as grandes decisões estratégicas
do mar, das quais se destaca a revisão e racionalização dos processos administrativos associados às atividades do setor. Foi realçado que a desregulação nessa matéria
é um entrave importante para o desenvolvimento das atividades, representando um elevado custo para os seus agentes económicos.  
 
Reconhecendo a necessidade de atuar nesse domínio, o Secretário de Estado do Mar acolheu com grande interesse as iniciativas da MARALGARVE nessa matéria e
garantiu que a associação será um interlocutor fundamental nas tomadas de decisão.  
 
A audiência serviu ainda para abordar a necessidade de integrar o conhecimento do mar, transferindo-o para o setor produtivo como forma de aumentar a sua
competitividade. Nesta matéria, a MARALGARVE possui uma forte componente de conhecimento por parte de alguns dos seus associados, como a Universidade do
Algarve, e de algumas empresas de base tecnológica, tendo apresentado as suas competências e transmitido a sua disponibilidade para colaborar com a secretaria de
estado e com o recém-criado Instituto Português do Mar e da Atmosfera na monitorização ambiental e no aumento do conhecimento na costa do Algarve.  
 
Na ótica da associação, esta atividade deverá ser desenvolvida em prole das empresas que dependem diretamente do mar, de forma a melhorar a sua eficiência,
qualidade e segurança, ao mesmo tempo que se garante uma exploração sustentável dos recursos marinhos. 

Actualizado em ( 11-Apr-2012 ) 
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Naturlink

Bolsa de Investigação (m/f) (11-04-12)

Centro de Ciências do Mar do Algarve 

No âmbito do projecto PTDC/AAC-CLI/109108/2008 (EDGES)

Ref. ª: CCMAR/BI/0011/2012  

O Centro de Ciências do Mar do Algarve – Grupo de Investiga ção Cient ífica MAREE- Marine Ecology and Evolution (http://www.ccmar.ualg.pt/maree), abre concurso para atribuição de uma

Bolsa de Investiga ção ,  no  âmbito do projecto PTDC/AAC -CLI/109108/2008 (EDGES), designado por "Assinaturas genéticas da variabil idade de margens biogeogr áficas devida a

alterações climáticas”, financiado pela Funda ção para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas seguintes condições:  

Funções a desempenhar:   

- Extração de ácidos nucleicos  

- Electroforese de ácidos nucleicos  

- Realiza ção de reações de PCR  

- Leitura de resultados de genotipagens e sequencia ções  

- Organização geral de amostras e dados  

- Ajuda geral em amostragens de campo 

- Apoio à manuten ção de culturas de algas  

- Apoio a experiências de ecofisiologia de algas  

Orientação Cientifica: Professora Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professora Auxiliar com Agregação da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR.  

Requisitos:  

1. Licenciatura na área da Biologia ou da Bioqu ímica.  

Critérios de avaliação:  

2. Média final de licenciatura - 50% 

3. Experiência em técnicas laboratoriais de Genética Molecular – 40% 

4. Experiência em ecofisiologia de algas e manuten ção de culturas de algas – 10% 

Condições da bolsa:  

Duração de 6 meses, com inicio previsto para Maio de 2012, em regime de exclusividade, eventualmente renovável por per íodos adicionais até ao limite da dura ção do projeto de

investigação no qual se enquadra, conforme regulamento de bolsas de investiga ção cientifica do CCMAR em http://www.ccmar.ualg.pt/home/assets/files/Outros/Reg_bolsas.pdf . 

Remuneração: Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investiga ção no pa ís atribu ídas pela Funda ção para a Ciência e a Tecnologia. (745.00€/mês – BI para Licenciado

ou Bacharel).  

Prazos de recepção: De 10 a 23 de Abril de 2012.  

Candidatura: As candidaturas devem ser feitas em formul ário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido em http://goo.gl/n4EDo  e incluir carta de motiva ção que expl ique a

experiência relativa aos crit érios de selec ção, uma c ópia do certificado de habilita ções, Curriculum vitae detalhado, cópia de Bi lhete de Identidade ou passaporte, n úmero de

identificação fiscal, e eventualmente referências.  

Envio de candidaturas:  As candidaturas devem ser por emai l  para ccmar@ualg.pt .     com a Ref ª CCMAR/BI/0011/2012 ou  enviadas por correio para Centro de Ci ências do Mar,

Secretariado, Gab. 2.90, Edif ício 7, Universidade do Algarve, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro. A recepção só é considerada vá lida após confirmação por escrito.  

Divulgação de resultados: A comunica ção dos resultados da avalia ção será  feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de apresenta ção das candidaturas, mediante comunica ção

escrita.  

Comissão responsável pela selecção: Professora Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professora Auxiliar com Agrega ção da Universidade do Algarve e Investigadora no CCMAR

(presidente do júri), Doutor Gareth Anthony Pearson, Investigador Auxiliar do CCMAR (Vogal) e Doutora Sara Judite Lopes Teixeira, Bolseira de P ós-Doutoramento do CCMAR (Vogal).  

  

[Se desejar manter -se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a

Naturlink criou no Twitter em http://twitter.com/NaturJobs] 

 

Promoções Naturlink e Clube Naturlink  

Curtir Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
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Projecto Querença - Uma nova abordagem ao desenvolvimento do mundo rural
João Silvestre Ministro – Coordenador do Projecto Querença (10-04-12)  

Como minimizar o intenso processo de despovoamento do interior do Pa ís? Como valorizar os diversos recursos deste território, cada vez mais

submetido ao esquecimento e ao abandono? Como imprimir uma mudança na compreensão deste mundo e, especialmente, na forma de intervir

no mesmo, mais eficiente e produtiva? Como incorporar-lhe conhecimento, criatividade e inovação? O Projecto Querença pretende contribuir para

as respostas a estas questões. 

Introdução

São questões como as acima referidas que est ão na base do Projecto Queren ça e que motivaram a realiza ção da experiência piloto actualmente a

decorrer nessa freguesia serrana do Algarve. Esta é, desde Setembro, a residência fixa de uma equipa de nove jovens licenciados, da Universidade do Algarve, que ali se instalaram

com o propósito de desenvolver ideias que se traduzam numa mais valia para o território e para a sua comunidade e, principalmente, em oportunidades de emprego.  

Sem nunca esquecer o elevado risco inerente a uma iniciativa desta natureza, dois pressupostos principais est ão na base desta iniciativa e que explicam a metodologia desenvolvida

para a sua implementa ção: 

1. O território rural de Queren ça – bem como o de muitas freguesia deste Pa ís – possui numerosos recursos naturais e culturais que podem ser valorizados de diversas maneiras, e

podem, até, gerar oportunidades sustentáveis de emprego;  

2. É  imperioso envolver massa cr ítica qualificada, jovem, criativa, empreendedora e, especialmente, externa ao “sistema ” (sem depend ência de subs ídios, relações pol íticas, etc.) para

explorar as potencialidades deste território. São precisas solu ções novas, para resolver velhos problemas!  

A experiência do Projecto Queren ça e o desafio que representa, assenta nestas ideias -chave. Durante 9 meses uma equipa multidisciplinar de jovens universit ários, licenciados e

mestres, instala -se numa determinada aldeia para a í porem em pr ática todo o seu conhecimento na busca de solu ções e projectos que possam gerar riqueza local e, especialmente,

oportunidades de emprego para os pr óprios. O trabalho em rede, a criatividade, a experimenta ção, o envolvimento da popula ção local, a inova ção, o trabalho árduo são as pe ças

mestres na condu ção desta missão. 

O início 

Em meados de 2011, ap ós uma pr évia avalia ção do potencial do território, ao n ível de recursos naturais, agr ícolas, culturais, sociais, 

paisag ísticos, tur ísticos, empresariais, infra -estruturas de apoio, alojamento, etc., é  lançado um anúncio na Universidade do Algarve com 

o prop ósito de constituir uma equipa de nove elementos, nas áreas da agronomia, marketing, design e comunica ção, gestão de 

empresas, arquitectura paisagista, ambiente, ecoturismo e biotecnologia. Junto com o envio do curr ículo, foi solicitado uma carta de 

motivação aos candidatos. Desse processo resultaram 75 candidaturas, 30 das quais foram sujeitas a entrevistas. Das mesmas chegou-

s e  à   actual equipa que se instalou em Queren ça, para a í   residirem, numa primeira fase, durante 9 meses. Estes jovens foram 

integrados num est ágio-profissional, apoiado pelo IEFP, no âmbito de candidatura submetida pela Funda ção Manuel Viegas Guerreiro. 

Em Setembro de 2011 iniciaram-se os trabalhos.  

O Projecto em curso 

Cada jovem tem a seu cargo uma miss ão. Esta cruza -se com a dos restantes colegas numa perspectiva de complementaridade e 

articulação. Assim, por exemplo, enquanto uns produzem bens agr ícolas, outros trabalham a imagem, estudam os potenciais públicos 

consumidores e definem estrat égias de comunica ção e comercializa ção. A criatividade, inovação e experimenta ção são uma constante 

nesta linha de trabalho. Outro elemento da equipa avalia, ainda, o sucesso das ac ções e desenha planos de neg ócio, na tentativa de 

produzir no final um conjunto de propostas viáveis que possibilitem a criação de pequenas empresas ou projectos de continuidade.  

Agricultura 

O projecto Queren ça tem uma forte componente agr ícola, uma vez que a maioria dos solos da freguesia est á ocupada com hortas e pomares de sequeiro – a grande maioria em

avançado estado de abandono. A equipa de jovens integra, por isso, dois agr ónomos que como primeira tarefa constitu íram um banco de solos, cedidos sem compromisso, pelos seus

proprietários. Este conta actualmente com mais de 30 hectares, sendo que na sua maioria j á  foram sujeitos a aná lises, que confirmam a elevada voca ção para a produção agr ícola de

cultura vivaz, ra ízes e bolbos, cruc íferas, saladas, arom áticas, etc.. A produção agr ícola já  se iniciou em vários terrenos e está a ser desenvolvida dentro dos padr ões da agricultura

sustentável e biológica, na busca de uma utiliza ção eficiente dos recursos dispon íveis, principalmente no que se refere aos recursos h ídricos, bem como na obten ção de produtos de

elevada qualidade. Dentro destes, uma especial aten ção está a ser dada às variedades locais, algumas já raras, como a cenoura -roxa ou o ch ícharo.   

                  

Esta componente do projecto inclui, também, a constitui ção de uma bolsa local de produtores – o “Clube de Agricultores Locais ”  – com o objectivo de garantir uma maior oferta

organizada de produtos agr ícolas, de acordo com uma estratégia concertada de escoamento, com forte aposta em redes dedicadas (ex. restaurantes, hotelaria local), o que já se está a
verificar. O hotel Tivoli Marina Vilamoura celebrou uma parceria com este projecto e está a incorporar produtos de Queren ça nos seus menus.  

Inovação Agro-alimentar 

Uma das linhas de ac ção deste projecto, assenta na procura de novas utiliza ções para os produtos locais, como a alfarroba, o medronho ou o figo. Iniciaram-se, por isso, trabalhos de

investigação por parte da jovem licenciada em engenharia biol ógica, nos Laboratórios de Novos Produtos da Escola Superior de Engenharia da Universidade do Algarve para recuperar e

melhorar ideias existentes. Um dos resultados obtidos é  uma barra energ ética, produzida à  base de f igo, am êndoa, mel e alfarroba, de alto valor cal órico, que em breve ser á
apresentada publicamente e que se destina a um público desportista.  

                 

Outro trabalho decorre nos laboratórios de Biotecnologia Vegetal da Faculdade de Ciências e Tecnologias, com o objectivo de extrair e conservar eficientemente as protéases do cardo.

Estas enzimas, quando extra ídas em condi ções controladas e estéreis, produzindo um produto com composi ção e caracter ísticas totalmente conhecidas, adquirem a potencialidade de

serem comercializadas para utilização em queijarias que possuem Denomina ção de Origem Protegida nos seus queijos. Esse extracto já  foi testado e em breve será sujeito a avaliações

junto de potenciais compradores, designadamente produtores de queijo.  

 

Paisagem e Jardinagem Sustentável 

A utilização de plantas autóctones em espa ços exteriores apresenta inúmeras vantagens em compara ção às plantas exóticas. Além dos menores consumos em água e em tratamentos

fitossanitários, conseguem-se melhores enquadramentos na paisagem local e contributos no fomento da biodiversidade. Queren ça situa-se numa região particularmente rica em termos

flor ísticos, onde ocorrem muitas plantas com interesse ornamental. O trabalho nesta componente incluiu uma recolha de sementes de muitas dessas esp écies para constituir um viveiro

de plantas aut óctones, para usar em futuros projectos de jardinagem em espa ços exteriores públicos, privados, bem como em ac ções de refloresta ção. A construção de um jardim

sustentável – actualmente em fase de conclus ão – é  outro dos resultados do trabalho do arquitecto paisagista deste projecto que colabora ainda com os colegas de ecoturismo e

educação ambiental, na necessidade de criar espa ços de lazer, recreio e pedagógicos na área protegida local da Fonte da Benémola, espa ço onde se realizam diversas actividades.  

Ecoturismo 

Um programa de actividades e de produtos tur ísticos está a ser desenvolvido no intuito de promover esta actividade econ ómica sustentável na freguesia de Queren ça. Os diversos e

ricos valores naturais que existem neste território – maioritariamente inserido em Rede Natura 2000 –, juntamente com uma paisagem muito pr ópria desta região, em associa ção com

um património constru ído e imaterial bastante notáveis, possibilitam um vasto de leque de experiências, de natureza distinta (ex. desportivos, interpretativos, lazer). Entre os projectos

em execu ção, nota para uma rota em torno da observa ção e fotografia de libelinhas e lib é lulas – em prepara ção com apoio da Universidade do Algarve -, uma rede de percursos de

interpretação da paisagem, experi ências de proximidade com a comunidade local, etc.. Existe um catá logo bimensal, designado “Querer ”, produzido pela equipa de jovens, que divulga

actividades, workshops, eventos culturais, entre outros numa tentativa de atrair visitantes a Queren ça e, lentamente, colocar esta região entre as mais interessantes do Algarve.  

                

Eventos, Marketing e Comunicação 

A imagem do projecto, em associa ção com um caderno de normas desenvolvido pela equipa, procura criar uma marca distintiva que credibilize os produtos e servi ços de Queren ça e

lhes acrescente valor. Esta é a base das v árias acções em curso e de toda a estrat égia de comercializa ção definida que assenta em eventos locais, uma rede dedicada de distribui ção

local e ainda uma aposta nas tecnologias, como um portal on -line ou as redes sociais. Entre os eventos que mais impacto geraram localmente e que possibilitou uma grande divulga ção

de Queren ça e dos seus produtos, destaca -se o Mercado de Queren ça. Um evento novo, nunca antes aqui realizado, com uma periodicidade mensal e que tem atra ído largas centenas

de visitantes. Em cinco edi ções realizadas, este mercado gerou mais de 12.000€ de receitas para a comunidades local e deu a conhecer mais de 50 produtos agr ícolas, gastronómicos e

de artesanato diferentes. Conseguiu, ainda, motivar a popula ção local, envelhecida e pouco crente no projecto, que hoje assume abertamente o seu grande agrado por esta iniciativa.  

               

 

Apoio a empresas locais, educação ambiental, voluntariado 

Muitas outras iniciativas estão em curso, incluindo actividades pedagógicas com escolas do concelho de Loulé, a implementa ção de hortas pedagógicas em parceria com Instituições de

Solidariedade Social, o apoio a empresas locais e do interior algarvio, nomeadamente o Restaurante de Queren ça, para o qual se desenvolveu uma linha pr ópria de comunica ção e

imagem, entre outras. Todos os meses o Projecto Queren ça abre as portas à participação de voluntários que queriam colaborar com o projecto, aos quais a Funda ção Manuel Viegas

Guerreiro disponibiliza alojamento, alimentação e um programa diversificado de colaboração com o projecto.  

O Futuro 

Várias ideias e projectos empresariais estão em consolida ção no sentido de dar continuidade ao trabalho at é aqui desenvolvido e, sobretudo, garantir a presença da equipa de jovens

ou parte da mesma, em Queren ça. O intenso trabalho desenvolvido revelou várias oportunidades, algumas das quais com grande potencialidade. Para lhes dar continuidade, est ão em

preparação planos de neg ócio, bem como algumas candidaturas a fundos comunit ários. Novas parcerias estão também em curso, nomeadamente com empresas nacionais, com vista a

implementar novos projectos e ferramentas de trabalho. Destaque para a parceria em curso com a Portugal Telecom, com vista à  criação, para muito breve, de um espa ço coworking

nas instala ções da Funda ção Manuel Viegas Guerreiro, da gestão de uma plataforma de e -learning e de uma loja on -line. Estão ainda em implementa ção, um “condom ínio” de hortas

de Queren ça, a realiza ção de um novo mercado mensal, entre outras iniciativas. Pretende -se, igualmente, envolver mais pessoas a curto prazo, de forma a recuperar mais hortas

locais, aumentar a produção e a diversidade de produtos e, possibilitar dessa forma, uma maior capacidade de comercializa ção. 

Rede Nacional de “Projectos de Querença” 

O interesse que esta iniciativa tem despertado junto do público em geral, em particular o universitário, é bastante significativo. Uma das consequências é a perspectiva real que hoje

existe em se desenvolver uma rede nacional de “projectos de Queren ça”, desde Ponte de Lima a Faro, passando por Barrancos ou Cuba, entre muitos outros concelhos. Foram

realizados numerosos contactos recentemente, com o objectivo de explicar e sensibilizar acerca da metodologia inerente a este projecto e as suas potencialidades. Muito em breve,

alguns destes encontros irão gerar novos projectos, com a mesma filosofia de trabalho e objectivos.  

                 

Os nossos apoios 

Ainda que com cerca de 6 meses de execu ção, o Projecto Queren ça está a dar muitos frutos que podem, efectivamente, gerar resultados bastante interessantes em todo o Pa ís. Para

que tal esteja a acontecer, o apoio de várias entidades foi fundamental, uma vez que este projecto n ão contempla nenhum tipo de candidatura a fundos comunitários, seja ao Feader

ou ao Qren. Entre os nossos apoiantes, destacamos: o Instituto de Emprego e Formação Profissional, ao n ível dos estágios profissionais, garantindo uma bolsa aos jovens da equipa; o

apoio financeiro da Funda ção Calouste Gulbenkian e da C âmara de Loul é  que permitem completar a bolsa da equipa e a realiza ção de vários trabalhos de prepara ção dos futuros

projectos; o apoio log ístico da Honda, S.A, que disponibilizou um conjunto de equipamentos agr ícolas muito importantes para o trabalho no campo (ex. motocultivadora, moto -enxada,

bombas de água, etc.); a Algar, S.A que forneceu composto orgânico para fertilização das hortas; a Junta de Freguesia de Queren ça, um parceiro importante em todo o decorrer do

projecto; e por fim, não menos importante, o Alto Patroc ínio de sua Ex ª o Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional que acrescentou a esta iniciativa um

crédito valioso, dando -lhe outra visibilidade nacional. Ao n ível da divulga ção, o projecto conta com o acompanhamento nacional da SIC, do Jornal Público, da Antena 1, do portal

Naturlink e, a n ível regional, do Sul Informa ção, Rua FM e outros orgãos de comunica ção social. A todos eles, o nosso especial agradecimento!  

 

Para mais informa ções:  

E-mail: geral@projectoquerenca.com  

Telefone: 289422607  

Página Facebook: http://www.facebook.com/projectoquerenca 

Curtir 63 curtiram. Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
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Projecto Querença - Uma nova abordagem ao desenvolvimento do mundo rural
João Silvestre Ministro – Coordenador do Projecto Querença (10-04-12)  

Como minimizar o intenso processo de despovoamento do interior do Pa ís? Como valorizar os diversos recursos deste território, cada vez mais

submetido ao esquecimento e ao abandono? Como imprimir uma mudança na compreensão deste mundo e, especialmente, na forma de intervir

no mesmo, mais eficiente e produtiva? Como incorporar-lhe conhecimento, criatividade e inovação? O Projecto Querença pretende contribuir para

as respostas a estas questões. 

Introdução

São questões como as acima referidas que est ão na base do Projecto Queren ça e que motivaram a realiza ção da experiência piloto actualmente a

decorrer nessa freguesia serrana do Algarve. Esta é, desde Setembro, a residência fixa de uma equipa de nove jovens licenciados, da Universidade do Algarve, que ali se instalaram

com o propósito de desenvolver ideias que se traduzam numa mais valia para o território e para a sua comunidade e, principalmente, em oportunidades de emprego.  

Sem nunca esquecer o elevado risco inerente a uma iniciativa desta natureza, dois pressupostos principais est ão na base desta iniciativa e que explicam a metodologia desenvolvida

para a sua implementa ção: 

1. O território rural de Queren ça – bem como o de muitas freguesia deste Pa ís – possui numerosos recursos naturais e culturais que podem ser valorizados de diversas maneiras, e

podem, até, gerar oportunidades sustentáveis de emprego;  

2. É  imperioso envolver massa cr ítica qualificada, jovem, criativa, empreendedora e, especialmente, externa ao “sistema ” (sem depend ência de subs ídios, relações pol íticas, etc.) para

explorar as potencialidades deste território. São precisas solu ções novas, para resolver velhos problemas!  

A experiência do Projecto Queren ça e o desafio que representa, assenta nestas ideias -chave. Durante 9 meses uma equipa multidisciplinar de jovens universit ários, licenciados e

mestres, instala -se numa determinada aldeia para a í porem em pr ática todo o seu conhecimento na busca de solu ções e projectos que possam gerar riqueza local e, especialmente,

oportunidades de emprego para os pr óprios. O trabalho em rede, a criatividade, a experimenta ção, o envolvimento da popula ção local, a inova ção, o trabalho árduo são as pe ças

mestres na condu ção desta missão. 

O início 

Em meados de 2011, ap ós uma pr évia avalia ção do potencial do território, ao n ível de recursos naturais, agr ícolas, culturais, sociais, 

paisag ísticos, tur ísticos, empresariais, infra -estruturas de apoio, alojamento, etc., é  lançado um anúncio na Universidade do Algarve com 

o prop ósito de constituir uma equipa de nove elementos, nas áreas da agronomia, marketing, design e comunica ção, gestão de 

empresas, arquitectura paisagista, ambiente, ecoturismo e biotecnologia. Junto com o envio do curr ículo, foi solicitado uma carta de 

motivação aos candidatos. Desse processo resultaram 75 candidaturas, 30 das quais foram sujeitas a entrevistas. Das mesmas chegou-

s e  à   actual equipa que se instalou em Queren ça, para a í   residirem, numa primeira fase, durante 9 meses. Estes jovens foram 

integrados num est ágio-profissional, apoiado pelo IEFP, no âmbito de candidatura submetida pela Funda ção Manuel Viegas Guerreiro. 

Em Setembro de 2011 iniciaram-se os trabalhos.  

O Projecto em curso 

Cada jovem tem a seu cargo uma miss ão. Esta cruza -se com a dos restantes colegas numa perspectiva de complementaridade e 

articulação. Assim, por exemplo, enquanto uns produzem bens agr ícolas, outros trabalham a imagem, estudam os potenciais públicos 

consumidores e definem estrat égias de comunica ção e comercializa ção. A criatividade, inovação e experimenta ção são uma constante 

nesta linha de trabalho. Outro elemento da equipa avalia, ainda, o sucesso das ac ções e desenha planos de neg ócio, na tentativa de 

produzir no final um conjunto de propostas viáveis que possibilitem a criação de pequenas empresas ou projectos de continuidade.  

Agricultura 

O projecto Queren ça tem uma forte componente agr ícola, uma vez que a maioria dos solos da freguesia est á ocupada com hortas e pomares de sequeiro – a grande maioria em

avançado estado de abandono. A equipa de jovens integra, por isso, dois agr ónomos que como primeira tarefa constitu íram um banco de solos, cedidos sem compromisso, pelos seus

proprietários. Este conta actualmente com mais de 30 hectares, sendo que na sua maioria j á  foram sujeitos a aná lises, que confirmam a elevada voca ção para a produção agr ícola de

cultura vivaz, ra ízes e bolbos, cruc íferas, saladas, arom áticas, etc.. A produção agr ícola já  se iniciou em vários terrenos e está a ser desenvolvida dentro dos padr ões da agricultura

sustentável e biológica, na busca de uma utiliza ção eficiente dos recursos dispon íveis, principalmente no que se refere aos recursos h ídricos, bem como na obten ção de produtos de

elevada qualidade. Dentro destes, uma especial aten ção está a ser dada às variedades locais, algumas já raras, como a cenoura -roxa ou o ch ícharo.   

                  

Esta componente do projecto inclui, também, a constitui ção de uma bolsa local de produtores – o “Clube de Agricultores Locais ”  – com o objectivo de garantir uma maior oferta

organizada de produtos agr ícolas, de acordo com uma estratégia concertada de escoamento, com forte aposta em redes dedicadas (ex. restaurantes, hotelaria local), o que já se está a
verificar. O hotel Tivoli Marina Vilamoura celebrou uma parceria com este projecto e está a incorporar produtos de Queren ça nos seus menus.  

Inovação Agro-alimentar 

Uma das linhas de ac ção deste projecto, assenta na procura de novas utiliza ções para os produtos locais, como a alfarroba, o medronho ou o figo. Iniciaram-se, por isso, trabalhos de

investigação por parte da jovem licenciada em engenharia biol ógica, nos Laboratórios de Novos Produtos da Escola Superior de Engenharia da Universidade do Algarve para recuperar e

melhorar ideias existentes. Um dos resultados obtidos é  uma barra energ ética, produzida à  base de f igo, am êndoa, mel e alfarroba, de alto valor cal órico, que em breve ser á
apresentada publicamente e que se destina a um público desportista.  

                 

Outro trabalho decorre nos laboratórios de Biotecnologia Vegetal da Faculdade de Ciências e Tecnologias, com o objectivo de extrair e conservar eficientemente as protéases do cardo.

Estas enzimas, quando extra ídas em condi ções controladas e estéreis, produzindo um produto com composi ção e caracter ísticas totalmente conhecidas, adquirem a potencialidade de

serem comercializadas para utilização em queijarias que possuem Denomina ção de Origem Protegida nos seus queijos. Esse extracto já  foi testado e em breve será sujeito a avaliações

junto de potenciais compradores, designadamente produtores de queijo.  

 

Paisagem e Jardinagem Sustentável 

A utilização de plantas autóctones em espa ços exteriores apresenta inúmeras vantagens em compara ção às plantas exóticas. Além dos menores consumos em água e em tratamentos

fitossanitários, conseguem-se melhores enquadramentos na paisagem local e contributos no fomento da biodiversidade. Queren ça situa-se numa região particularmente rica em termos

flor ísticos, onde ocorrem muitas plantas com interesse ornamental. O trabalho nesta componente incluiu uma recolha de sementes de muitas dessas esp écies para constituir um viveiro

de plantas aut óctones, para usar em futuros projectos de jardinagem em espa ços exteriores públicos, privados, bem como em ac ções de refloresta ção. A construção de um jardim

sustentável – actualmente em fase de conclus ão – é  outro dos resultados do trabalho do arquitecto paisagista deste projecto que colabora ainda com os colegas de ecoturismo e

educação ambiental, na necessidade de criar espa ços de lazer, recreio e pedagógicos na área protegida local da Fonte da Benémola, espa ço onde se realizam diversas actividades.  

Ecoturismo 

Um programa de actividades e de produtos tur ísticos está a ser desenvolvido no intuito de promover esta actividade econ ómica sustentável na freguesia de Queren ça. Os diversos e

ricos valores naturais que existem neste território – maioritariamente inserido em Rede Natura 2000 –, juntamente com uma paisagem muito pr ópria desta região, em associa ção com

um património constru ído e imaterial bastante notáveis, possibilitam um vasto de leque de experiências, de natureza distinta (ex. desportivos, interpretativos, lazer). Entre os projectos

em execu ção, nota para uma rota em torno da observa ção e fotografia de libelinhas e lib é lulas – em prepara ção com apoio da Universidade do Algarve -, uma rede de percursos de

interpretação da paisagem, experi ências de proximidade com a comunidade local, etc.. Existe um catá logo bimensal, designado “Querer ”, produzido pela equipa de jovens, que divulga

actividades, workshops, eventos culturais, entre outros numa tentativa de atrair visitantes a Queren ça e, lentamente, colocar esta região entre as mais interessantes do Algarve.  

                

Eventos, Marketing e Comunicação 

A imagem do projecto, em associa ção com um caderno de normas desenvolvido pela equipa, procura criar uma marca distintiva que credibilize os produtos e servi ços de Queren ça e

lhes acrescente valor. Esta é a base das v árias acções em curso e de toda a estrat égia de comercializa ção definida que assenta em eventos locais, uma rede dedicada de distribui ção

local e ainda uma aposta nas tecnologias, como um portal on -line ou as redes sociais. Entre os eventos que mais impacto geraram localmente e que possibilitou uma grande divulga ção

de Queren ça e dos seus produtos, destaca -se o Mercado de Queren ça. Um evento novo, nunca antes aqui realizado, com uma periodicidade mensal e que tem atra ído largas centenas

de visitantes. Em cinco edi ções realizadas, este mercado gerou mais de 12.000€ de receitas para a comunidades local e deu a conhecer mais de 50 produtos agr ícolas, gastronómicos e

de artesanato diferentes. Conseguiu, ainda, motivar a popula ção local, envelhecida e pouco crente no projecto, que hoje assume abertamente o seu grande agrado por esta iniciativa.  

               

 

Apoio a empresas locais, educação ambiental, voluntariado 

Muitas outras iniciativas estão em curso, incluindo actividades pedagógicas com escolas do concelho de Loulé, a implementa ção de hortas pedagógicas em parceria com Instituições de

Solidariedade Social, o apoio a empresas locais e do interior algarvio, nomeadamente o Restaurante de Queren ça, para o qual se desenvolveu uma linha pr ópria de comunica ção e

imagem, entre outras. Todos os meses o Projecto Queren ça abre as portas à participação de voluntários que queriam colaborar com o projecto, aos quais a Funda ção Manuel Viegas

Guerreiro disponibiliza alojamento, alimentação e um programa diversificado de colaboração com o projecto.  

O Futuro 

Várias ideias e projectos empresariais estão em consolida ção no sentido de dar continuidade ao trabalho at é aqui desenvolvido e, sobretudo, garantir a presença da equipa de jovens

ou parte da mesma, em Queren ça. O intenso trabalho desenvolvido revelou várias oportunidades, algumas das quais com grande potencialidade. Para lhes dar continuidade, est ão em

preparação planos de neg ócio, bem como algumas candidaturas a fundos comunit ários. Novas parcerias estão também em curso, nomeadamente com empresas nacionais, com vista a

implementar novos projectos e ferramentas de trabalho. Destaque para a parceria em curso com a Portugal Telecom, com vista à  criação, para muito breve, de um espa ço coworking

nas instala ções da Funda ção Manuel Viegas Guerreiro, da gestão de uma plataforma de e -learning e de uma loja on -line. Estão ainda em implementa ção, um “condom ínio” de hortas

de Queren ça, a realiza ção de um novo mercado mensal, entre outras iniciativas. Pretende -se, igualmente, envolver mais pessoas a curto prazo, de forma a recuperar mais hortas

locais, aumentar a produção e a diversidade de produtos e, possibilitar dessa forma, uma maior capacidade de comercializa ção. 

Rede Nacional de “Projectos de Querença” 

O interesse que esta iniciativa tem despertado junto do público em geral, em particular o universitário, é bastante significativo. Uma das consequências é a perspectiva real que hoje

existe em se desenvolver uma rede nacional de “projectos de Queren ça”, desde Ponte de Lima a Faro, passando por Barrancos ou Cuba, entre muitos outros concelhos. Foram

realizados numerosos contactos recentemente, com o objectivo de explicar e sensibilizar acerca da metodologia inerente a este projecto e as suas potencialidades. Muito em breve,

alguns destes encontros irão gerar novos projectos, com a mesma filosofia de trabalho e objectivos.  

                 

Os nossos apoios 

Ainda que com cerca de 6 meses de execu ção, o Projecto Queren ça está a dar muitos frutos que podem, efectivamente, gerar resultados bastante interessantes em todo o Pa ís. Para

que tal esteja a acontecer, o apoio de várias entidades foi fundamental, uma vez que este projecto n ão contempla nenhum tipo de candidatura a fundos comunitários, seja ao Feader

ou ao Qren. Entre os nossos apoiantes, destacamos: o Instituto de Emprego e Formação Profissional, ao n ível dos estágios profissionais, garantindo uma bolsa aos jovens da equipa; o

apoio financeiro da Funda ção Calouste Gulbenkian e da C âmara de Loul é  que permitem completar a bolsa da equipa e a realiza ção de vários trabalhos de prepara ção dos futuros

projectos; o apoio log ístico da Honda, S.A, que disponibilizou um conjunto de equipamentos agr ícolas muito importantes para o trabalho no campo (ex. motocultivadora, moto -enxada,

bombas de água, etc.); a Algar, S.A que forneceu composto orgânico para fertilização das hortas; a Junta de Freguesia de Queren ça, um parceiro importante em todo o decorrer do

projecto; e por fim, não menos importante, o Alto Patroc ínio de sua Ex ª o Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional que acrescentou a esta iniciativa um

crédito valioso, dando -lhe outra visibilidade nacional. Ao n ível da divulga ção, o projecto conta com o acompanhamento nacional da SIC, do Jornal Público, da Antena 1, do portal

Naturlink e, a n ível regional, do Sul Informa ção, Rua FM e outros orgãos de comunica ção social. A todos eles, o nosso especial agradecimento!  

 

Para mais informa ções:  

E-mail: geral@projectoquerenca.com  

Telefone: 289422607  

Página Facebook: http://www.facebook.com/projectoquerenca 
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Projecto Querença - Uma nova abordagem ao desenvolvimento do mundo rural
João Silvestre Ministro – Coordenador do Projecto Querença (10-04-12)  

Como minimizar o intenso processo de despovoamento do interior do Pa ís? Como valorizar os diversos recursos deste território, cada vez mais

submetido ao esquecimento e ao abandono? Como imprimir uma mudança na compreensão deste mundo e, especialmente, na forma de intervir

no mesmo, mais eficiente e produtiva? Como incorporar-lhe conhecimento, criatividade e inovação? O Projecto Querença pretende contribuir para

as respostas a estas questões. 

Introdução

São questões como as acima referidas que est ão na base do Projecto Queren ça e que motivaram a realiza ção da experiência piloto actualmente a

decorrer nessa freguesia serrana do Algarve. Esta é, desde Setembro, a residência fixa de uma equipa de nove jovens licenciados, da Universidade do Algarve, que ali se instalaram

com o propósito de desenvolver ideias que se traduzam numa mais valia para o território e para a sua comunidade e, principalmente, em oportunidades de emprego.  

Sem nunca esquecer o elevado risco inerente a uma iniciativa desta natureza, dois pressupostos principais est ão na base desta iniciativa e que explicam a metodologia desenvolvida

para a sua implementa ção: 

1. O território rural de Queren ça – bem como o de muitas freguesia deste Pa ís – possui numerosos recursos naturais e culturais que podem ser valorizados de diversas maneiras, e

podem, até, gerar oportunidades sustentáveis de emprego;  

2. É  imperioso envolver massa cr ítica qualificada, jovem, criativa, empreendedora e, especialmente, externa ao “sistema ” (sem depend ência de subs ídios, relações pol íticas, etc.) para

explorar as potencialidades deste território. São precisas solu ções novas, para resolver velhos problemas!  

A experiência do Projecto Queren ça e o desafio que representa, assenta nestas ideias -chave. Durante 9 meses uma equipa multidisciplinar de jovens universit ários, licenciados e

mestres, instala -se numa determinada aldeia para a í porem em pr ática todo o seu conhecimento na busca de solu ções e projectos que possam gerar riqueza local e, especialmente,

oportunidades de emprego para os pr óprios. O trabalho em rede, a criatividade, a experimenta ção, o envolvimento da popula ção local, a inova ção, o trabalho árduo são as pe ças

mestres na condu ção desta missão. 

O início 

Em meados de 2011, ap ós uma pr évia avalia ção do potencial do território, ao n ível de recursos naturais, agr ícolas, culturais, sociais, 

paisag ísticos, tur ísticos, empresariais, infra -estruturas de apoio, alojamento, etc., é  lançado um anúncio na Universidade do Algarve com 

o prop ósito de constituir uma equipa de nove elementos, nas áreas da agronomia, marketing, design e comunica ção, gestão de 

empresas, arquitectura paisagista, ambiente, ecoturismo e biotecnologia. Junto com o envio do curr ículo, foi solicitado uma carta de 

motivação aos candidatos. Desse processo resultaram 75 candidaturas, 30 das quais foram sujeitas a entrevistas. Das mesmas chegou-

s e  à   actual equipa que se instalou em Queren ça, para a í   residirem, numa primeira fase, durante 9 meses. Estes jovens foram 

integrados num est ágio-profissional, apoiado pelo IEFP, no âmbito de candidatura submetida pela Funda ção Manuel Viegas Guerreiro. 

Em Setembro de 2011 iniciaram-se os trabalhos.  

O Projecto em curso 

Cada jovem tem a seu cargo uma miss ão. Esta cruza -se com a dos restantes colegas numa perspectiva de complementaridade e 

articulação. Assim, por exemplo, enquanto uns produzem bens agr ícolas, outros trabalham a imagem, estudam os potenciais públicos 

consumidores e definem estrat égias de comunica ção e comercializa ção. A criatividade, inovação e experimenta ção são uma constante 

nesta linha de trabalho. Outro elemento da equipa avalia, ainda, o sucesso das ac ções e desenha planos de neg ócio, na tentativa de 

produzir no final um conjunto de propostas viáveis que possibilitem a criação de pequenas empresas ou projectos de continuidade.  

Agricultura 

O projecto Queren ça tem uma forte componente agr ícola, uma vez que a maioria dos solos da freguesia est á ocupada com hortas e pomares de sequeiro – a grande maioria em

avançado estado de abandono. A equipa de jovens integra, por isso, dois agr ónomos que como primeira tarefa constitu íram um banco de solos, cedidos sem compromisso, pelos seus

proprietários. Este conta actualmente com mais de 30 hectares, sendo que na sua maioria j á  foram sujeitos a aná lises, que confirmam a elevada voca ção para a produção agr ícola de

cultura vivaz, ra ízes e bolbos, cruc íferas, saladas, arom áticas, etc.. A produção agr ícola já  se iniciou em vários terrenos e está a ser desenvolvida dentro dos padr ões da agricultura

sustentável e biológica, na busca de uma utiliza ção eficiente dos recursos dispon íveis, principalmente no que se refere aos recursos h ídricos, bem como na obten ção de produtos de

elevada qualidade. Dentro destes, uma especial aten ção está a ser dada às variedades locais, algumas já raras, como a cenoura -roxa ou o ch ícharo.   

                  

Esta componente do projecto inclui, também, a constitui ção de uma bolsa local de produtores – o “Clube de Agricultores Locais ”  – com o objectivo de garantir uma maior oferta

organizada de produtos agr ícolas, de acordo com uma estratégia concertada de escoamento, com forte aposta em redes dedicadas (ex. restaurantes, hotelaria local), o que já se está a
verificar. O hotel Tivoli Marina Vilamoura celebrou uma parceria com este projecto e está a incorporar produtos de Queren ça nos seus menus.  

Inovação Agro-alimentar 

Uma das linhas de ac ção deste projecto, assenta na procura de novas utiliza ções para os produtos locais, como a alfarroba, o medronho ou o figo. Iniciaram-se, por isso, trabalhos de

investigação por parte da jovem licenciada em engenharia biol ógica, nos Laboratórios de Novos Produtos da Escola Superior de Engenharia da Universidade do Algarve para recuperar e

melhorar ideias existentes. Um dos resultados obtidos é  uma barra energ ética, produzida à  base de f igo, am êndoa, mel e alfarroba, de alto valor cal órico, que em breve ser á
apresentada publicamente e que se destina a um público desportista.  

                 

Outro trabalho decorre nos laboratórios de Biotecnologia Vegetal da Faculdade de Ciências e Tecnologias, com o objectivo de extrair e conservar eficientemente as protéases do cardo.

Estas enzimas, quando extra ídas em condi ções controladas e estéreis, produzindo um produto com composi ção e caracter ísticas totalmente conhecidas, adquirem a potencialidade de

serem comercializadas para utilização em queijarias que possuem Denomina ção de Origem Protegida nos seus queijos. Esse extracto já  foi testado e em breve será sujeito a avaliações

junto de potenciais compradores, designadamente produtores de queijo.  

 

Paisagem e Jardinagem Sustentável 

A utilização de plantas autóctones em espa ços exteriores apresenta inúmeras vantagens em compara ção às plantas exóticas. Além dos menores consumos em água e em tratamentos

fitossanitários, conseguem-se melhores enquadramentos na paisagem local e contributos no fomento da biodiversidade. Queren ça situa-se numa região particularmente rica em termos

flor ísticos, onde ocorrem muitas plantas com interesse ornamental. O trabalho nesta componente incluiu uma recolha de sementes de muitas dessas esp écies para constituir um viveiro

de plantas aut óctones, para usar em futuros projectos de jardinagem em espa ços exteriores públicos, privados, bem como em ac ções de refloresta ção. A construção de um jardim

sustentável – actualmente em fase de conclus ão – é  outro dos resultados do trabalho do arquitecto paisagista deste projecto que colabora ainda com os colegas de ecoturismo e

educação ambiental, na necessidade de criar espa ços de lazer, recreio e pedagógicos na área protegida local da Fonte da Benémola, espa ço onde se realizam diversas actividades.  

Ecoturismo 

Um programa de actividades e de produtos tur ísticos está a ser desenvolvido no intuito de promover esta actividade econ ómica sustentável na freguesia de Queren ça. Os diversos e

ricos valores naturais que existem neste território – maioritariamente inserido em Rede Natura 2000 –, juntamente com uma paisagem muito pr ópria desta região, em associa ção com

um património constru ído e imaterial bastante notáveis, possibilitam um vasto de leque de experiências, de natureza distinta (ex. desportivos, interpretativos, lazer). Entre os projectos

em execu ção, nota para uma rota em torno da observa ção e fotografia de libelinhas e lib é lulas – em prepara ção com apoio da Universidade do Algarve -, uma rede de percursos de

interpretação da paisagem, experi ências de proximidade com a comunidade local, etc.. Existe um catá logo bimensal, designado “Querer ”, produzido pela equipa de jovens, que divulga

actividades, workshops, eventos culturais, entre outros numa tentativa de atrair visitantes a Queren ça e, lentamente, colocar esta região entre as mais interessantes do Algarve.  

                

Eventos, Marketing e Comunicação 

A imagem do projecto, em associa ção com um caderno de normas desenvolvido pela equipa, procura criar uma marca distintiva que credibilize os produtos e servi ços de Queren ça e

lhes acrescente valor. Esta é a base das v árias acções em curso e de toda a estrat égia de comercializa ção definida que assenta em eventos locais, uma rede dedicada de distribui ção

local e ainda uma aposta nas tecnologias, como um portal on -line ou as redes sociais. Entre os eventos que mais impacto geraram localmente e que possibilitou uma grande divulga ção

de Queren ça e dos seus produtos, destaca -se o Mercado de Queren ça. Um evento novo, nunca antes aqui realizado, com uma periodicidade mensal e que tem atra ído largas centenas

de visitantes. Em cinco edi ções realizadas, este mercado gerou mais de 12.000€ de receitas para a comunidades local e deu a conhecer mais de 50 produtos agr ícolas, gastronómicos e

de artesanato diferentes. Conseguiu, ainda, motivar a popula ção local, envelhecida e pouco crente no projecto, que hoje assume abertamente o seu grande agrado por esta iniciativa.  

               

 

Apoio a empresas locais, educação ambiental, voluntariado 

Muitas outras iniciativas estão em curso, incluindo actividades pedagógicas com escolas do concelho de Loulé, a implementa ção de hortas pedagógicas em parceria com Instituições de

Solidariedade Social, o apoio a empresas locais e do interior algarvio, nomeadamente o Restaurante de Queren ça, para o qual se desenvolveu uma linha pr ópria de comunica ção e

imagem, entre outras. Todos os meses o Projecto Queren ça abre as portas à participação de voluntários que queriam colaborar com o projecto, aos quais a Funda ção Manuel Viegas

Guerreiro disponibiliza alojamento, alimentação e um programa diversificado de colaboração com o projecto.  

O Futuro 

Várias ideias e projectos empresariais estão em consolida ção no sentido de dar continuidade ao trabalho at é aqui desenvolvido e, sobretudo, garantir a presença da equipa de jovens

ou parte da mesma, em Queren ça. O intenso trabalho desenvolvido revelou várias oportunidades, algumas das quais com grande potencialidade. Para lhes dar continuidade, est ão em

preparação planos de neg ócio, bem como algumas candidaturas a fundos comunit ários. Novas parcerias estão também em curso, nomeadamente com empresas nacionais, com vista a

implementar novos projectos e ferramentas de trabalho. Destaque para a parceria em curso com a Portugal Telecom, com vista à  criação, para muito breve, de um espa ço coworking

nas instala ções da Funda ção Manuel Viegas Guerreiro, da gestão de uma plataforma de e -learning e de uma loja on -line. Estão ainda em implementa ção, um “condom ínio” de hortas

de Queren ça, a realiza ção de um novo mercado mensal, entre outras iniciativas. Pretende -se, igualmente, envolver mais pessoas a curto prazo, de forma a recuperar mais hortas

locais, aumentar a produção e a diversidade de produtos e, possibilitar dessa forma, uma maior capacidade de comercializa ção. 

Rede Nacional de “Projectos de Querença” 

O interesse que esta iniciativa tem despertado junto do público em geral, em particular o universitário, é bastante significativo. Uma das consequências é a perspectiva real que hoje

existe em se desenvolver uma rede nacional de “projectos de Queren ça”, desde Ponte de Lima a Faro, passando por Barrancos ou Cuba, entre muitos outros concelhos. Foram

realizados numerosos contactos recentemente, com o objectivo de explicar e sensibilizar acerca da metodologia inerente a este projecto e as suas potencialidades. Muito em breve,

alguns destes encontros irão gerar novos projectos, com a mesma filosofia de trabalho e objectivos.  

                 

Os nossos apoios 

Ainda que com cerca de 6 meses de execu ção, o Projecto Queren ça está a dar muitos frutos que podem, efectivamente, gerar resultados bastante interessantes em todo o Pa ís. Para

que tal esteja a acontecer, o apoio de várias entidades foi fundamental, uma vez que este projecto n ão contempla nenhum tipo de candidatura a fundos comunitários, seja ao Feader

ou ao Qren. Entre os nossos apoiantes, destacamos: o Instituto de Emprego e Formação Profissional, ao n ível dos estágios profissionais, garantindo uma bolsa aos jovens da equipa; o

apoio financeiro da Funda ção Calouste Gulbenkian e da C âmara de Loul é  que permitem completar a bolsa da equipa e a realiza ção de vários trabalhos de prepara ção dos futuros

projectos; o apoio log ístico da Honda, S.A, que disponibilizou um conjunto de equipamentos agr ícolas muito importantes para o trabalho no campo (ex. motocultivadora, moto -enxada,

bombas de água, etc.); a Algar, S.A que forneceu composto orgânico para fertilização das hortas; a Junta de Freguesia de Queren ça, um parceiro importante em todo o decorrer do

projecto; e por fim, não menos importante, o Alto Patroc ínio de sua Ex ª o Secretário de Estado Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional que acrescentou a esta iniciativa um

crédito valioso, dando -lhe outra visibilidade nacional. Ao n ível da divulga ção, o projecto conta com o acompanhamento nacional da SIC, do Jornal Público, da Antena 1, do portal

Naturlink e, a n ível regional, do Sul Informa ção, Rua FM e outros orgãos de comunica ção social. A todos eles, o nosso especial agradecimento!  

 

Para mais informa ções:  

E-mail: geral@projectoquerenca.com  

Telefone: 289422607  

Página Facebook: http://www.facebook.com/projectoquerenca 

Curtir 63 curtiram. Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
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Naturlink

Professor Associado - Biologia (m/f)(11-04-12)

Universidade do Porto 

Edital n.º 350/2012  

Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, Professor Catedrático da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Vice -Reitor da mesma  

Universidade:  

No uso de competência delegada por despacho publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 203 de 19 de outubro de 2010, faço saber  

que, por despacho reitoral de 7 de março de 2012, pelo prazo de cinquenta  

dias úteis a contar do dia imediato ao da publica ção do presente  

edital no Diário da República, se abre concurso documental para um  

Professor Associado para a Área Disciplinar de Biologia da Faculdade  

de Ciências desta Universidade.  

I — As disposições legais aplicáveis são as seguintes:  

1) Artigos 37.º a 51.º e 62.º -A, do Estatuto da Carreira Docente  

Universitária, republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de  

agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio; Regulamento  

dos Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos, 

Associados e Auxiliares da Universidade do Porto — Despacho  

n.º 12913/2010, publicado no Diário da República, n.º 154, de 10  

de agosto de 2010.  

II — Ao concurso podem candidatar -se:  

1) Os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos.  

Caso o doutoramento tenha sido conferido por institui ção de ensino  

superior estrangeira, o mesmo tem de ser reconhecido por instituição 

de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no artigo 4. º do  

Decreto -Lei n.º 341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 197, de 12 de outubro.  

Esta formalidade tem de estar cumprida até à data do termo do prazo  

para a candidatura.  
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III — O processo de candidatura ao concurso é  instru ído com:  

1) Carta de candidatura em que os candidatos deverão indicar os  

seguintes elementos:  

a) Nome completo;  

b) Filiação; 

c) Número e data do bilhete de identidade e servi ço que o emitiu;  

d) Data e localidade de nascimento;  

e) Estado civil;  

f) Profissão; 

g) Residência ou endereço de contacto;  

h) Telefone ou telemóvel de contacto;  

i) Endereço eletrónico de contacto;  

2) Documentos comprovativos do preenchimento das condições  

fixadas no n.º 1 do cap ítulo anterior, designadamente, a certidão de  

doutoramento, exceto para os casos correspondentes à obtenção do grau  

de doutor na Universidade do Porto;  

3) Exemplares, em suporte digital e em duplicado (2 CD ou 2 DVD),  

dos seguintes documentos:  

a) Curr ículo contendo todas as informações pertinentes para a avaliação 

da candidatura tendo em consideração os critérios de seleção e  

seriação constantes do cap ítulo VI do presente edital;  

b) Trabalhos mencionados no curr ículo apresentado, podendo os  

candidatos destacar até dez dos que considerem mais representativos  

da atividade por si desenvolvida.  

IV — As instruções para a apresenta ção da informa ção, em suporte  

digital, encontram -se dispon íveis na área de Concursos de Pessoal do  

SIGARRA U.PORTO, no endere ço http://sigarra.up.pt/up/web_base.  

gera_pagina?p_pagina=1004282.  

V — A Reitoria comunicará aos candidatos o despacho de admissão 

ou não admissão administrativa ao concurso, o qual se baseará no 

preenchimento ou na falta de preenchimento, por parte daqueles, das  

condições estabelecidas no cap ítulo II -1 deste edital.  

VI — Critérios e parâmetros de avalia ção em concursos para Professor  

Associado — nos concursos para Professor Associado os critérios 

de sele ção e seriação dos candidatos são o mérito cient ífico, o mérito 

pedagógico e a participação em outras atividades relevantes para a  

missão da Universidade do Porto.  

A) Na avaliação do mérito cient ífico dos candidatos serão considerados  

os seguintes parâmetros (0 a 12 valores):  

I) Liderança cient ífica (0 a 5 valores). Este indicador avalia a capacidade  

demonstrada de autonomia cient ífica do candidato, para além 

da mera continuidade do projeto de doutoramento ou de orienta ções  

recebidas em pós -doutoramento, nomeadamente através da criação de  

um projeto cient ífico próprio, sendo analisados:  

i) Sinais de reconhecimento internacional de lideran ça cient ífica, por  

exemplo, manifestado através de convites para conferências de prest ígio,  

para conselhos editoriais de revistas ou de simples intervenção como 

par avaliador;  

ii) Coordenação de projetos de investigação com financiamento  

externo obtido em concurso, dando aten ção ao valor do financiamento,  

à composi ção da equipa proposta, aos resultados de avalia ções de  

que tenham sido objeto, bem como aos resultados obtidos, seja em  

termos cient íficos, seja em termos de protótipos concretizados, seja  

ainda em termos de impacto na comunidade envolvente, através do  

desenvolvimento de aplicações práticas e ou ações de transferência 

de tecnologia;  

iii) Supervisão de estudantes de mestrado ou de doutoramento cujos  

resultados sejam reconhecidos pela comunidade cient ífica em publicação; 

iv) Publicações de artigos cient íficos, nomeadamente aqueles em que  

o candidato seja reconhecidamente autor principal, devendo o candidato  

indicar os que considera mais relevantes e explicitar a sua participa ção 

em casos de coautoria;  

v) Realização de obras de grande mérito e com forte componente  

cient ífica ou de inovação tecnológica; 

II) Outros indicadores da qualidade do desempenho cient ífico 

(0 a 7 valores). Serão analisados:  

i) A produção cient ífica do candidato que tenha resultado quer em 

livros, quer em publicações cient íficas indexadas internacionalmente  

(Thomson Scientific ou Scopus), considerando o seu número, impacto  

da revista e citações já  feitas por outros autores, a indicar pelo  

candidato;  

ii) Outra produção cient ífica concretizada em resultados práticos, 

nomeadamente, o desenvolvimento de protótipos ou a produ ção de  

aplicações informáticas; 

iii) O registo de patentes nacionais, europeias, e internacionais, em  

particular quando estejam já a ser exploradas;  

iv) Quando aplicável, a valorização económica dos resultados de  

investigação alcançados, medida pelos contratos de desenvolvimento e  

de transferência de tecnologia a que deram origem, as patentes que resultaram  

e as empresas de spin -off para cuja criação tenham contribu ído;  

v) Participação em projetos de investigação. 

B) Na avaliação do mérito pedagógico dos candidatos serão considerados  

os seguintes parâmetros (0 a 6 valores):  

Serão considerados todos os aspetos com relevância pedagógica que  

o candidato tenha trazido ao conhecimento do júri, desde que sejam 

suscet íveis de avaliação qualitativa verificável:  

i) Publicações de índole pedagógica, quer em livros, quer em publica ções  

cient íficas indexadas internacionalmente (por exemplo, Thomson 

Scientific ou Scopus), bem como o desenvolvimento e produção 

de materiais pedagógicos, em particular utilizando novas tecnologias  

(e -learning, ensino à distância), dando particular ênfase à qualidade  

e originalidade do material pedagógico produzido pelo candidato; os  

materiais pedagógicos deverão ser disponibilizados em formato papel  

ou eletrónico; 

ii) Qualidade e diversidade da atividade letiva desenvolvida pelo  

candidato; a avaliação da qualidade far -se -á recorrendo, sempre que  

poss ível, a métodos de avaliação pedagógica objetivos;  

iii) Desenvolvimento de novos programas de disciplinas, criação e  

coordenação de novos cursos ou programas de estudos, bem como a realização 

de projetos com impacto no processo de ensino/aprendizagem;  

iv) Valor pedagógico e cient ífico dum relatório que inclua o programa,  

os conteúdos e os métodos de ensino 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, sendo apreciados,  

nomeadamente, os pontos seguintes:  

a) Correção e atualidade cient ífica do programa proposto;  

b) Atualidade das metodologias de ensino/aprendizagem propostas;  

c) Aná lise cr ítica das experiências pedagógicas em que tenha estado  

envolvido;  

d) Aná lise cr ítica das estratégias alternativas de ensino/aprendizagem 

que tenha considerado.  

C) Na avaliação da participação em outras atividades relevantes para  

a missão da Universidade do Porto (0 a 2 valores) serão considerados  

nomeadamente:  

i) Participação em órgãos de gestão das Instituições a que esteve  

vinculado;  

ii) Realização de tarefas atribu ídas por órgãos de gestão das Instituições  

a que esteve vinculado e que se incluam no âmbito da atividade  

de docente universitário; 

iii) Participação em tarefas de extensão universitária, de divulgação 

cient ífica e de valorização económica e social do conhecimento.  

VII — O júri tem a seguinte composi ção: 

Presidente: Prof. Doutor Jorge Manuel Moreira Gon çalves, Vice- 

-Reitor da Universidade do Porto.  

Vogais:  

Prof.ª Doutora Maria João Collares Pereira, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;  

Prof.ª Doutora Maria Cec ília Lemos Pinto Estrela Leão Pereira, Professora  

Catedrática da Escola de Ciências da Saúde da Universidade  

do Minho;  

Prof.ª Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de  

Coimbra;  

Prof.ª Doutora Maria Leonor Cancela Fonseca, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do  

Algarve;  

Prof. Doutor João Carlos de Sousa Marques, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;  

Prof. Doutor Eduardo Augusto dos Santos Rosa, Professor Catedrático 

do Departamento de Fitotecnia e Engenharia Rural da Universidade de  

Trás -os -Montes e Alto Douro;  

Prof. Doutor António Manuel Amorim dos Santos, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;  

Prof. Doutor Aires Manuel Pereira de Oliva Teles, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;  
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Prof. Doutor Manuel Fernandes Ferreira, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

VIII — Em cumprimento da al ínea h) do artigo 9.º da Constituição, 

a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove  

ativamente uma pol ítica 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. 

30 de março de 2012. — O Reitor, José Carlos Diogo Marques dos  

Santos.  

Consultar Edital on -line 

(publicado em www.dre.pt a 10-04-12) 

[Se desejar manter -se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a

Naturlink criou no Twitter em http://twitter.com/NaturJobs] 

  
  
Promoções Naturlink e Clube Naturlink  

Curtir Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
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Professor Associado - Biologia (m/f)(11-04-12)

Universidade do Porto 

Edital n.º 350/2012  

Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, Professor Catedrático da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Vice -Reitor da mesma  

Universidade:  

No uso de competência delegada por despacho publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 203 de 19 de outubro de 2010, faço saber  

que, por despacho reitoral de 7 de março de 2012, pelo prazo de cinquenta  

dias úteis a contar do dia imediato ao da publica ção do presente  

edital no Diário da República, se abre concurso documental para um  

Professor Associado para a Área Disciplinar de Biologia da Faculdade  

de Ciências desta Universidade.  

I — As disposições legais aplicáveis são as seguintes:  

1) Artigos 37.º a 51.º e 62.º -A, do Estatuto da Carreira Docente  

Universitária, republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de  

agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio; Regulamento  

dos Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos, 

Associados e Auxiliares da Universidade do Porto — Despacho  

n.º 12913/2010, publicado no Diário da República, n.º 154, de 10  

de agosto de 2010.  

II — Ao concurso podem candidatar -se:  

1) Os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos.  

Caso o doutoramento tenha sido conferido por institui ção de ensino  

superior estrangeira, o mesmo tem de ser reconhecido por instituição 

de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no artigo 4. º do  

Decreto -Lei n.º 341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 197, de 12 de outubro.  

Esta formalidade tem de estar cumprida até à data do termo do prazo  

para a candidatura.  
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III — O processo de candidatura ao concurso é  instru ído com:  

1) Carta de candidatura em que os candidatos deverão indicar os  

seguintes elementos:  

a) Nome completo;  

b) Filiação; 

c) Número e data do bilhete de identidade e servi ço que o emitiu;  

d) Data e localidade de nascimento;  

e) Estado civil;  

f) Profissão; 

g) Residência ou endereço de contacto;  

h) Telefone ou telemóvel de contacto;  

i) Endereço eletrónico de contacto;  

2) Documentos comprovativos do preenchimento das condições  

fixadas no n.º 1 do cap ítulo anterior, designadamente, a certidão de  

doutoramento, exceto para os casos correspondentes à obtenção do grau  

de doutor na Universidade do Porto;  

3) Exemplares, em suporte digital e em duplicado (2 CD ou 2 DVD),  

dos seguintes documentos:  

a) Curr ículo contendo todas as informações pertinentes para a avaliação 

da candidatura tendo em consideração os critérios de seleção e  

seriação constantes do cap ítulo VI do presente edital;  

b) Trabalhos mencionados no curr ículo apresentado, podendo os  

candidatos destacar até dez dos que considerem mais representativos  

da atividade por si desenvolvida.  

IV — As instruções para a apresenta ção da informa ção, em suporte  

digital, encontram -se dispon íveis na área de Concursos de Pessoal do  

SIGARRA U.PORTO, no endere ço http://sigarra.up.pt/up/web_base.  

gera_pagina?p_pagina=1004282.  

V — A Reitoria comunicará aos candidatos o despacho de admissão 

ou não admissão administrativa ao concurso, o qual se baseará no 

preenchimento ou na falta de preenchimento, por parte daqueles, das  

condições estabelecidas no cap ítulo II -1 deste edital.  

VI — Critérios e parâmetros de avalia ção em concursos para Professor  

Associado — nos concursos para Professor Associado os critérios 

de sele ção e seriação dos candidatos são o mérito cient ífico, o mérito 

pedagógico e a participação em outras atividades relevantes para a  

missão da Universidade do Porto.  

A) Na avaliação do mérito cient ífico dos candidatos serão considerados  

os seguintes parâmetros (0 a 12 valores):  

I) Liderança cient ífica (0 a 5 valores). Este indicador avalia a capacidade  

demonstrada de autonomia cient ífica do candidato, para além 

da mera continuidade do projeto de doutoramento ou de orienta ções  

recebidas em pós -doutoramento, nomeadamente através da criação de  

um projeto cient ífico próprio, sendo analisados:  

i) Sinais de reconhecimento internacional de lideran ça cient ífica, por  

exemplo, manifestado através de convites para conferências de prest ígio,  

para conselhos editoriais de revistas ou de simples intervenção como 

par avaliador;  

ii) Coordenação de projetos de investigação com financiamento  

externo obtido em concurso, dando aten ção ao valor do financiamento,  

à composi ção da equipa proposta, aos resultados de avalia ções de  

que tenham sido objeto, bem como aos resultados obtidos, seja em  

termos cient íficos, seja em termos de protótipos concretizados, seja  

ainda em termos de impacto na comunidade envolvente, através do  

desenvolvimento de aplicações práticas e ou ações de transferência 

de tecnologia;  

iii) Supervisão de estudantes de mestrado ou de doutoramento cujos  

resultados sejam reconhecidos pela comunidade cient ífica em publicação; 

iv) Publicações de artigos cient íficos, nomeadamente aqueles em que  

o candidato seja reconhecidamente autor principal, devendo o candidato  

indicar os que considera mais relevantes e explicitar a sua participa ção 

em casos de coautoria;  

v) Realização de obras de grande mérito e com forte componente  

cient ífica ou de inovação tecnológica; 

II) Outros indicadores da qualidade do desempenho cient ífico 

(0 a 7 valores). Serão analisados:  

i) A produção cient ífica do candidato que tenha resultado quer em 

livros, quer em publicações cient íficas indexadas internacionalmente  

(Thomson Scientific ou Scopus), considerando o seu número, impacto  

da revista e citações já  feitas por outros autores, a indicar pelo  

candidato;  

ii) Outra produção cient ífica concretizada em resultados práticos, 

nomeadamente, o desenvolvimento de protótipos ou a produ ção de  

aplicações informáticas; 

iii) O registo de patentes nacionais, europeias, e internacionais, em  

particular quando estejam já a ser exploradas;  

iv) Quando aplicável, a valorização económica dos resultados de  

investigação alcançados, medida pelos contratos de desenvolvimento e  

de transferência de tecnologia a que deram origem, as patentes que resultaram  

e as empresas de spin -off para cuja criação tenham contribu ído;  

v) Participação em projetos de investigação. 

B) Na avaliação do mérito pedagógico dos candidatos serão considerados  

os seguintes parâmetros (0 a 6 valores):  

Serão considerados todos os aspetos com relevância pedagógica que  

o candidato tenha trazido ao conhecimento do júri, desde que sejam 

suscet íveis de avaliação qualitativa verificável:  

i) Publicações de índole pedagógica, quer em livros, quer em publica ções  

cient íficas indexadas internacionalmente (por exemplo, Thomson 

Scientific ou Scopus), bem como o desenvolvimento e produção 

de materiais pedagógicos, em particular utilizando novas tecnologias  

(e -learning, ensino à distância), dando particular ênfase à qualidade  

e originalidade do material pedagógico produzido pelo candidato; os  

materiais pedagógicos deverão ser disponibilizados em formato papel  

ou eletrónico; 

ii) Qualidade e diversidade da atividade letiva desenvolvida pelo  

candidato; a avaliação da qualidade far -se -á recorrendo, sempre que  

poss ível, a métodos de avaliação pedagógica objetivos;  

iii) Desenvolvimento de novos programas de disciplinas, criação e  

coordenação de novos cursos ou programas de estudos, bem como a realização 

de projetos com impacto no processo de ensino/aprendizagem;  

iv) Valor pedagógico e cient ífico dum relatório que inclua o programa,  

os conteúdos e os métodos de ensino 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, sendo apreciados,  

nomeadamente, os pontos seguintes:  

a) Correção e atualidade cient ífica do programa proposto;  

b) Atualidade das metodologias de ensino/aprendizagem propostas;  

c) Aná lise cr ítica das experiências pedagógicas em que tenha estado  

envolvido;  

d) Aná lise cr ítica das estratégias alternativas de ensino/aprendizagem 

que tenha considerado.  

C) Na avaliação da participação em outras atividades relevantes para  

a missão da Universidade do Porto (0 a 2 valores) serão considerados  

nomeadamente:  

i) Participação em órgãos de gestão das Instituições a que esteve  

vinculado;  

ii) Realização de tarefas atribu ídas por órgãos de gestão das Instituições  

a que esteve vinculado e que se incluam no âmbito da atividade  

de docente universitário; 

iii) Participação em tarefas de extensão universitária, de divulgação 

cient ífica e de valorização económica e social do conhecimento.  

VII — O júri tem a seguinte composi ção: 

Presidente: Prof. Doutor Jorge Manuel Moreira Gon çalves, Vice- 

-Reitor da Universidade do Porto.  

Vogais:  

Prof.ª Doutora Maria João Collares Pereira, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;  

Prof.ª Doutora Maria Cec ília Lemos Pinto Estrela Leão Pereira, Professora  

Catedrática da Escola de Ciências da Saúde da Universidade  

do Minho;  

Prof.ª Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de  

Coimbra;  

Prof.ª Doutora Maria Leonor Cancela Fonseca, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do  

Algarve;  

Prof. Doutor João Carlos de Sousa Marques, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;  

Prof. Doutor Eduardo Augusto dos Santos Rosa, Professor Catedrático 

do Departamento de Fitotecnia e Engenharia Rural da Universidade de  

Trás -os -Montes e Alto Douro;  

Prof. Doutor António Manuel Amorim dos Santos, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;  

Prof. Doutor Aires Manuel Pereira de Oliva Teles, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;  
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Prof. Doutor Manuel Fernandes Ferreira, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

VIII — Em cumprimento da al ínea h) do artigo 9.º da Constituição, 

a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove  

ativamente uma pol ítica 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. 

30 de março de 2012. — O Reitor, José Carlos Diogo Marques dos  

Santos.  

Consultar Edital on -line 

(publicado em www.dre.pt a 10-04-12) 

[Se desejar manter -se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a

Naturlink criou no Twitter em http://twitter.com/NaturJobs] 

  
  
Promoções Naturlink e Clube Naturlink  

Curtir Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
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Naturlink

Professor Associado - Biologia (m/f)(11-04-12)

Universidade do Porto 

Edital n.º 350/2012  

Doutor Jorge Manuel Moreira Gonçalves, Professor Catedrático da 

Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, Vice -Reitor da mesma  

Universidade:  

No uso de competência delegada por despacho publicado no Diário 

da República, 2.ª série, n.º 203 de 19 de outubro de 2010, faço saber  

que, por despacho reitoral de 7 de março de 2012, pelo prazo de cinquenta  

dias úteis a contar do dia imediato ao da publica ção do presente  

edital no Diário da República, se abre concurso documental para um  

Professor Associado para a Área Disciplinar de Biologia da Faculdade  

de Ciências desta Universidade.  

I — As disposições legais aplicáveis são as seguintes:  

1) Artigos 37.º a 51.º e 62.º -A, do Estatuto da Carreira Docente  

Universitária, republicado pelo Decreto -Lei n.º 205/2009, de 31 de  

agosto, e alterado pela Lei n.º 8/2010, de 13 de maio; Regulamento  

dos Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos, 

Associados e Auxiliares da Universidade do Porto — Despacho  

n.º 12913/2010, publicado no Diário da República, n.º 154, de 10  

de agosto de 2010.  

II — Ao concurso podem candidatar -se:  

1) Os titulares do grau de doutor há mais de cinco anos.  

Caso o doutoramento tenha sido conferido por institui ção de ensino  

superior estrangeira, o mesmo tem de ser reconhecido por instituição 

de ensino superior portuguesa, nos termos do disposto no artigo 4. º do  

Decreto -Lei n.º 341/2007, publicado no Diário da República, 1.ª série, 

n.º 197, de 12 de outubro.  

Esta formalidade tem de estar cumprida até à data do termo do prazo  

para a candidatura.  
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III — O processo de candidatura ao concurso é  instru ído com:  

1) Carta de candidatura em que os candidatos deverão indicar os  

seguintes elementos:  

a) Nome completo;  

b) Filiação; 

c) Número e data do bilhete de identidade e servi ço que o emitiu;  

d) Data e localidade de nascimento;  

e) Estado civil;  

f) Profissão; 

g) Residência ou endereço de contacto;  

h) Telefone ou telemóvel de contacto;  

i) Endereço eletrónico de contacto;  

2) Documentos comprovativos do preenchimento das condições  

fixadas no n.º 1 do cap ítulo anterior, designadamente, a certidão de  

doutoramento, exceto para os casos correspondentes à obtenção do grau  

de doutor na Universidade do Porto;  

3) Exemplares, em suporte digital e em duplicado (2 CD ou 2 DVD),  

dos seguintes documentos:  

a) Curr ículo contendo todas as informações pertinentes para a avaliação 

da candidatura tendo em consideração os critérios de seleção e  

seriação constantes do cap ítulo VI do presente edital;  

b) Trabalhos mencionados no curr ículo apresentado, podendo os  

candidatos destacar até dez dos que considerem mais representativos  

da atividade por si desenvolvida.  

IV — As instruções para a apresenta ção da informa ção, em suporte  

digital, encontram -se dispon íveis na área de Concursos de Pessoal do  

SIGARRA U.PORTO, no endere ço http://sigarra.up.pt/up/web_base.  

gera_pagina?p_pagina=1004282.  

V — A Reitoria comunicará aos candidatos o despacho de admissão 

ou não admissão administrativa ao concurso, o qual se baseará no 

preenchimento ou na falta de preenchimento, por parte daqueles, das  

condições estabelecidas no cap ítulo II -1 deste edital.  

VI — Critérios e parâmetros de avalia ção em concursos para Professor  

Associado — nos concursos para Professor Associado os critérios 

de sele ção e seriação dos candidatos são o mérito cient ífico, o mérito 

pedagógico e a participação em outras atividades relevantes para a  

missão da Universidade do Porto.  

A) Na avaliação do mérito cient ífico dos candidatos serão considerados  

os seguintes parâmetros (0 a 12 valores):  

I) Liderança cient ífica (0 a 5 valores). Este indicador avalia a capacidade  

demonstrada de autonomia cient ífica do candidato, para além 

da mera continuidade do projeto de doutoramento ou de orienta ções  

recebidas em pós -doutoramento, nomeadamente através da criação de  

um projeto cient ífico próprio, sendo analisados:  

i) Sinais de reconhecimento internacional de lideran ça cient ífica, por  

exemplo, manifestado através de convites para conferências de prest ígio,  

para conselhos editoriais de revistas ou de simples intervenção como 

par avaliador;  

ii) Coordenação de projetos de investigação com financiamento  

externo obtido em concurso, dando aten ção ao valor do financiamento,  

à composi ção da equipa proposta, aos resultados de avalia ções de  

que tenham sido objeto, bem como aos resultados obtidos, seja em  

termos cient íficos, seja em termos de protótipos concretizados, seja  

ainda em termos de impacto na comunidade envolvente, através do  

desenvolvimento de aplicações práticas e ou ações de transferência 

de tecnologia;  

iii) Supervisão de estudantes de mestrado ou de doutoramento cujos  

resultados sejam reconhecidos pela comunidade cient ífica em publicação; 

iv) Publicações de artigos cient íficos, nomeadamente aqueles em que  

o candidato seja reconhecidamente autor principal, devendo o candidato  

indicar os que considera mais relevantes e explicitar a sua participa ção 

em casos de coautoria;  

v) Realização de obras de grande mérito e com forte componente  

cient ífica ou de inovação tecnológica; 

II) Outros indicadores da qualidade do desempenho cient ífico 

(0 a 7 valores). Serão analisados:  

i) A produção cient ífica do candidato que tenha resultado quer em 

livros, quer em publicações cient íficas indexadas internacionalmente  

(Thomson Scientific ou Scopus), considerando o seu número, impacto  

da revista e citações já  feitas por outros autores, a indicar pelo  

candidato;  

ii) Outra produção cient ífica concretizada em resultados práticos, 

nomeadamente, o desenvolvimento de protótipos ou a produ ção de  

aplicações informáticas; 

iii) O registo de patentes nacionais, europeias, e internacionais, em  

particular quando estejam já a ser exploradas;  

iv) Quando aplicável, a valorização económica dos resultados de  

investigação alcançados, medida pelos contratos de desenvolvimento e  

de transferência de tecnologia a que deram origem, as patentes que resultaram  

e as empresas de spin -off para cuja criação tenham contribu ído;  

v) Participação em projetos de investigação. 

B) Na avaliação do mérito pedagógico dos candidatos serão considerados  

os seguintes parâmetros (0 a 6 valores):  

Serão considerados todos os aspetos com relevância pedagógica que  

o candidato tenha trazido ao conhecimento do júri, desde que sejam 

suscet íveis de avaliação qualitativa verificável:  

i) Publicações de índole pedagógica, quer em livros, quer em publica ções  

cient íficas indexadas internacionalmente (por exemplo, Thomson 

Scientific ou Scopus), bem como o desenvolvimento e produção 

de materiais pedagógicos, em particular utilizando novas tecnologias  

(e -learning, ensino à distância), dando particular ênfase à qualidade  

e originalidade do material pedagógico produzido pelo candidato; os  

materiais pedagógicos deverão ser disponibilizados em formato papel  

ou eletrónico; 

ii) Qualidade e diversidade da atividade letiva desenvolvida pelo  

candidato; a avaliação da qualidade far -se -á recorrendo, sempre que  

poss ível, a métodos de avaliação pedagógica objetivos;  

iii) Desenvolvimento de novos programas de disciplinas, criação e  

coordenação de novos cursos ou programas de estudos, bem como a realização 

de projetos com impacto no processo de ensino/aprendizagem;  

iv) Valor pedagógico e cient ífico dum relatório que inclua o programa,  

os conteúdos e os métodos de ensino 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, sendo apreciados,  

nomeadamente, os pontos seguintes:  

a) Correção e atualidade cient ífica do programa proposto;  

b) Atualidade das metodologias de ensino/aprendizagem propostas;  

c) Aná lise cr ítica das experiências pedagógicas em que tenha estado  

envolvido;  

d) Aná lise cr ítica das estratégias alternativas de ensino/aprendizagem 

que tenha considerado.  

C) Na avaliação da participação em outras atividades relevantes para  

a missão da Universidade do Porto (0 a 2 valores) serão considerados  

nomeadamente:  

i) Participação em órgãos de gestão das Instituições a que esteve  

vinculado;  

ii) Realização de tarefas atribu ídas por órgãos de gestão das Instituições  

a que esteve vinculado e que se incluam no âmbito da atividade  

de docente universitário; 

iii) Participação em tarefas de extensão universitária, de divulgação 

cient ífica e de valorização económica e social do conhecimento.  

VII — O júri tem a seguinte composi ção: 

Presidente: Prof. Doutor Jorge Manuel Moreira Gon çalves, Vice- 

-Reitor da Universidade do Porto.  

Vogais:  

Prof.ª Doutora Maria João Collares Pereira, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;  

Prof.ª Doutora Maria Cec ília Lemos Pinto Estrela Leão Pereira, Professora  

Catedrática da Escola de Ciências da Saúde da Universidade  

do Minho;  

Prof.ª Doutora Helena Maria de Oliveira Freitas, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de  

Coimbra;  

Prof.ª Doutora Maria Leonor Cancela Fonseca, Professora Catedrática 

da Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente da Universidade do  

Algarve;  

Prof. Doutor João Carlos de Sousa Marques, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra;  

Prof. Doutor Eduardo Augusto dos Santos Rosa, Professor Catedrático 

do Departamento de Fitotecnia e Engenharia Rural da Universidade de  

Trás -os -Montes e Alto Douro;  

Prof. Doutor António Manuel Amorim dos Santos, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;  

Prof. Doutor Aires Manuel Pereira de Oliva Teles, Professor Catedrático 

da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto;  
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Prof. Doutor Manuel Fernandes Ferreira, Professor Catedrático da 

Faculdade de Ciências da Universidade do Porto.  

VIII — Em cumprimento da al ínea h) do artigo 9.º da Constituição, 

a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove  

ativamente uma pol ítica 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. 

30 de março de 2012. — O Reitor, José Carlos Diogo Marques dos  

Santos.  

Consultar Edital on -line 

(publicado em www.dre.pt a 10-04-12) 

[Se desejar manter -se informado sobre as oportunidades de emprego que surgem diariamente na área do Ambiente e Gestão de Recursos Naturais, siga a página "NaturJobs" que a

Naturlink criou no Twitter em http://twitter.com/NaturJobs] 

  
  
Promoções Naturlink e Clube Naturlink  

Curtir Cadastre-se para ver do que seus amigos gostam.
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LOULÉ: Ervas em versão ´slow food´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=49015

 

11-04-2012 14:30:00

 

 A 'Rainha' das Compotas da Quinta do Freixo e a criadora do Centro de Apoio à Juventude de São

Brás vão soltar a conversa sobre ervas aromáticas.

 

 Esta quinta-feira, 12 de abril, pelas 18h00, no Centro Interpretativo dos Frutos Secos, em Loulé,

realiza-se mais uma sessão das Oficinas do Gosto Slow. Nesta quarta oficina, promovida pelo Slow

Food Algarve, com apoio da Câmara Municipal de Loulé, as "Ervas Aromáticas" serão a temática

debatida.

 

 A coordenação da oficina vai estar a cargo de duas membros da Associação Slow Food Algarve - Dora

Barradas e Conceição Cabral Silva - que para além da abordagem multicultural sobre o tema, farão

uma pequena demonstração gastronómica.

 

 Atualmente a exercer a função de adjunta da Presidência da Câmara Municipal de S. Brás de Alportel,

Dora Barradas é licenciada em Educação Social, pela Universidade do Algarve, e está atualmente a

concluir o mestrado. Foi responsável pela criação do Centro de Apoio à Juventude e animadora

cultural. Possui o curso de Jovens Agentes de Desenvolvimento (1989-1991) e o Curso de Técnicos de

Planeamento (1991-1992). Ministra workshops de culinária onde o chocolate é o grande interveniente.

 

 Conceição Cabral e Silva é engenheira agrónoma, e uma das mais importantes personalidades da

área, na região algarvia. É regularmente convidada para inúmeros congressos nacionais e

internacionais, onde os seus profundos conhecimentos e grande simpatia lhe têm granjeado destaque.

 

 Dirige a Quinta do Freixo, em Benafim, quinta que foi durante muitos anos a maior exploração

agrícola do Algarve. Hoje é uma unidade de agroturismo onde é possível aos visitantes além do

descanso, também fazerem passeios pedonais e em todo o terreno, caça e envolverem-se em

atividades agrícolas.

 

 De grande qualidade são as compotas cuja matéria-prima é produzida na quinta em modo biológico.
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 A iniciativa tem entrada livre.
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AAUALG promove Feira de Emprego na UALG  

Tavira, 11 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

A Associação Académica da Universidade do Algarve, através do seu Gabinete de Saídas 

Profissionais, promove nestes dias 11, 12 e 13 de abril, uma Feira de Emprego. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

Esta iniciativa, que decorre no Campus da Penha, no espaço da antiga biblioteca da 

Escola Superior de Educação e Comunicação (ESEC), conta com a presença de 

algumas empresas em stands, dando a oportunidade de promover um contato 

direto entre os estudantes e/ou antigos alunos e o tecido empresarial.  

Na Feira de Emprego, podem encontrar empresas e entidades como a ERA 

Portugal, a Competir, a Talenter, o CRIA, a SIC, a Stylevel School (com presença 

em Gambelas no dia 13 de abril no Gabinete de Sa ídas Profissionais AAUALG no 

decorrer da manhã), a Império Bonança e Fidelidade Mundial, a Fundação da 

Juventude, o Gabinete de Sa ídas Profissionais AAUALG e o Gabinete Alumni Ualg.  

Hoje a feira de emprego decorre das 10h00 às 21h00, nos dias 12 e 13 o horário é 
entre as 10h00 e as 18h00.  

Durante estes três dias, terão também lugar palestras, nomeadamente neste dia 

11, às 15h00, a palestra da empresa Success Work, que irá abordar o tema ?Como 

encontrar rapidamente um Emprego? e, às 16h30 com a apresentação da ERA 

Portugal, que nos irá falar do ?Projecto de Carreira ERA?.  

No dia 13 de Abril, a empresa de formação Competir, às 15h00, irá apresentar-nos 

o tema ?A Importância da Formação na Empregabilidade das Profissões? e, às 
16h30 contamos com a presença da empresa Altervia, que nos irá apresentar a 

palestra ?Talent Lab Academy?.  

O Talent Lab Academy é  um programa de desenvolvimento de competências e 

preparação para a vida profissional, que visa dotar os alunos de ferramentas que 

facilitem a transição entre o mundo do universitário e o mercado de trabalho, 

aumentando as probabilidades de uma contratação mais rápida e eficaz.  

É necessário a inscrição nas palestras através do e-mail gsp@aaualg.pt  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            

 

     

Página 36



A37

Ajuda externa: Seria um erro grave definir uma data precisa para Portugal regressar
aos mercados - Vítor Bento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: Expresso Online

URL: http://expresso.sapo.pt/ajuda-externa-seria-um-erro-grave-definir-uma-data-precisa-
para-portugal-regressar-aos-mercados-vitor-bento=f718157

 

18:51Terça feira, 10 de abril de 2012

 

 Faro, 10 abr (Lusa) -- O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma

data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação

financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

 

 "Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos

mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa situação de

instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação

financeira. Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode ganhar", afirmou o também

conselheiro de Estado.

 

 Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada "com grande tempo de

antecipação".
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IV Jornadas de Investigação em Artes e Comunicação na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/04/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6268914592&z=1250249090

 

O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve (UAlg)

organiza, na próxima sexta-feira, 13, as IV Jornadas de Investigação em Artes e Comunicação. Depois

de três edições bem-sucedidas, o centro volta a abrir portas ao público para mostrar de que é feita a

investigação em artes e comunicação, um evento marcado para a sala de atos da Reitoria do campus

de Gambelas, das 9:30 às 18:00 horas. Estas jornadas pretendem divulgar a investigação

desenvolvida pelo centro junto do público em geral e de colocar em diálogo os seus membros e

colaboradores, O evento, de entrada livre, divide-se em três painéis - artes, cinema e comunicação e

teatro -, nos quais serão apresentadas as dissertações defendidas em 2011 pelos alunos do mestrado

em Comunicação, Cultura e Artes. Durante o evento, será ainda apresentada a coleção de DVD do

CIAC, uma coletânea que visa reunir os registos de vídeo de alguns dos principais eventos organizados

pelo centro, de modo a torná-los acessíveis ao público.
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Região Sul > Sociedade > Notícia

IV Jornadas de Investigação em Artes e Comunicação na UAlg
O Centro de Investigação em Artes e Comunicação (CIAC) da Universidade do Algarve (UAlg) organiza, na próxima sexta-feira, 13, as IV Jornadas de Investigação em Artes e Comunicação. 

Depois de três edições bem-sucedidas, o centro volta a abrir portas ao público para mostrar de que é feita a investigação em artes e comunicação, um evento marcado para a sala de atos da Reitoria do campus 

de Gambelas, das 9:30 às 18:00 horas. 

Estas jornadas pretendem divulgar a investigação desenvolvida pelo centro junto do público em geral e de colocar em diálogo os seus membros e colaboradores, 

O evento, de entrada livre, divide-se em três painéis ? artes, cinema e comunicação e teatro ?, nos quais serão apresentadas as dissertações defendidas em 2011 pelos alunos do mestrado em Comunicação, 

Cultura e Artes. 

Durante o evento, será ainda apresentada a coleção de DVD do CIAC, uma coletânea que visa reunir os registos de v ídeo de alguns dos principais eventos organizados pelo centro, de modo a torná-los 

acess íveis ao público. 

Redacção DORS
08:01 quarta-feira, 11 abril 2012 
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Região Sul > Sociedade > Notícia

Luís Graça apresentou candidatura à presidência do PS/Faro
Luís Graça, funcionário do Instituto da Segurança Social, apresentou na passada segunda-feira a sua candidatura à presidência da comissão política concelhia de 

Faro do PS, tendo como base a moção «Novo sentido». 

Vencer as autárquicas de 2013 em Faro é um dos objetivos do militante socialista, que referiu a importância de uma secção como a de Faro ?na modernização da 

política, do discurso e dos métodos de ação do PS, inaugurando novas formas de trabalho e organização interna?. 

Para Graça, torna-se necessário ?um novo relacionamento com a sociedade civil farense. ?Para que essa mudança seja coerente, deverá começar pela nossa casa. 

É necessário a participação ativa e informada dos militantes?, realça, em comunicado. 

O candidato pretende que as reuniões da comissão política concelhia sejam abertas à participação dos militantes, que haja um regulamento e um calendário, ?para que 

todos tenham conhecimento prévio e possam contribuir nas reuniões?. 

Entre as iniciativas da candidatura, está um encontro/debate com o antigo capitão de Abril José Fontão, marcada para dia 16 de abril, às 21:00 horas. Em caso de 

vitória, o socialista pretende realizar ?uma grande convenção pública? no primeiro semestre de 2013, designada «Faro ? o futuro do futuro». 

Luís Graça, 39 anos, militante socialista há mais de duas décadas, é funcionário do Instituto da Segurança Social e frequenta atualmente a licenciatura de Ciências da 

Comunicação da Universidade do Algarve. Foi jornalista e adjunto dos presidentes das câmaras municipais de Lagos e de Faro. 

Redacção DORS
09:17 quarta-feira, 11 abril 2012 
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:01:55

 	Hora de emissão: 13:27:00 
ID: 41238291

 
11/04/2012

Feira de Emprego da Associação

Académica da Universidade do Algarve

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve, promove até sexta-feira uma Feira de Emprego.

Declarações de Pedro Barros, presidente da Associação Académica.
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RTP 1

 	Meio: RTP 1 - Portugal Hoje

 	Duração: 00:03:03

 	Hora de emissão: 14:21:00 
ID: 41242709

 
11/04/2012

Desertificação no interior algarvio/

Querença

 

A Universidade do Algarve criou um projeto para combater a desertificação no interior algarvio.

Envolve nove licenciados de várias áreas que vivem numa aldeia da serra. Comentários de João

ministro, Coord. Projeto Querença.
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Seria um erro grave definir uma data precisa para Portugal regressar aos mercados -
Vítor Bento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2012

Meio: Destak.pt

URL: http://www.destak.pt/artigo/124499-seria-um-erro-grave-definir-uma-data-precisa-
para-portugal-regressar-aos-mercados-vitor-bento

 

10 de Abril de 2012, 18:51

 

 Ajuda externa

 

 O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para

Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa

conferência realizada na Universidade do Algarve.

 

 "Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos

mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa situação de

instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação

financeira. Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode ganhar", afirmou o também

conselheiro de Estado.

 

 Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada "com grande tempo de

antecipação".
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Seria um erro grave definir uma data para Portugal regressar 
aos mercados - Vítor Bento 

O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma 
data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida 
favorece a especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade 
do Algarve. 

«Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal 
regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando se dá, 
numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um 
ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um ponto focal 
do qual só pode ganhar», afirmou o também conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada «com 
grande tempo de antecipação».

Diário Digital / Lusa 
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Regresso aos mercados: definir data é grave 
erro 

 

 Not ícia agenciafinanceira.com  

(10/04/12)-(Agência Financeira) O economista Vítor Bento 
defendeu esta terça-feira que é um erro grave determinar uma 
data concreta para Portugal regressar os mercados 
internacionais, na medida favorece a especulação financeira, 
numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

«Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa
para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece 
os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa situação
de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-
se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a 
especulação tem um ponto focal do qual só pode ganhar», 
afirmou o também conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a 
data for avançada «com grande tempo de antecipação».

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter 
condições para passar a financiar-se integralmente nos 
mercados ou não. «Isso depende de variáveis de vária 
ordem, umas controladas por nós, outras não, porque 
dependem das circunstâncias externas, como o que 
acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à 
economia mundial».

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de «tornar a sorte 
dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo 
muito pequeno».

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se 
integralmente nos mercados é «se está a cumprir os objetivos 
com os quais se comprometeu quando negociou o programa de 
assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir 
resultados económicos previstos».

Estas são «as únicas duas questões relevantes para avaliar o 
sucesso ou insucesso do processo de ajustamento» financeiro, 
acrescentou, frisando que «tudo o resto é acessório, são 
meros mecanismos de diversão, que só servem para criar 
dificuldades desnecessárias».

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco 
Silva, afirmou que se o Estado «estiver a cumprir tudo, as 
próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma 
em dar a assistência necessária até o processo estar 
devidamente concluído».

Isto porque, segundo V ítor Bento, «é o próprio modelo de 
ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades 
europeias estão tão comprometidas como as nacionais».

O economista assegurou que não está preocupado com a data 
em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que 
apenas está centrado em saber se o programa vai ser aplicado 
e produzir os resultados previstos.

«Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a troika
tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem 
corrido bem, mas há sempre riscos que têm que ser 
superados».

Redacção 

Envie esta Not ícia a Outro Destinatário :

 Enviar
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18:59 Vítor Bento: Seria erro grave definir uma data precisa para Portugal regressar aos mercados 
O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

"Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando 
se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um 
ponto focal do qual só pode ganhar", afirmou o também conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada "com grande tempo de antecipação".

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não. 

"Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro 
como um todo, à crise do euro ou à economia mundial", explicou.

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de "tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo muito pequeno".

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é "se está a cumprir os objectivos com os quais se comprometeu quando negociou o 
programa de assistência internacional e se esses objectivos estão a produzir resultados económicos previstos", afirmou.

Estas são "as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento" financeiro, acrescentou, frisando que "tudo o resto é 
acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades desnecessárias".

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado "estiver a cumprir tudo, as próprias autoridades europeias não terão 
dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo estar devidamente concluído".

Isto porque, segundo Vítor Bento, "é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades europeias estão tão comprometidas como as 
nacionais". 

O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que apenas está centrado em saber se o 
programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos.

"Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm 
que ser superados", concluiu.

  Lista 

  Anterior: Soares da Costa desce a mínimo histórico em dia de quedas de 4% na construção 

  Seguinte: Portugal regista terceiro maior aumento da produtividade na Zona Euro durante a crise 
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10 DE ABRIL DE 2012, 18:51 

Partilhar:    

AJUDA EXTERNA 

Seria um erro grave definir uma data precisa para 
Portugal regressar aos mercados - Vítor Bento 

O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data 

concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 

especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

"Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa 

aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa situação de

instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação 

financeira. Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode ganhar", afirmou o também

conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada "com grande tempo

de antecipação".

@ Agência Lusa
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10 DE ABRIL DE 2012, 18:51 

Partilhar:    

AJUDA EXTERNA 

Seria um erro grave definir uma data precisa para 
Portugal regressar aos mercados - Vítor Bento 

O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data 

concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 

especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

"Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa 

aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa situação de

instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação 

financeira. Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode ganhar", afirmou o também

conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada "com grande tempo

de antecipação".

@ Agência Lusa
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AVIAÇÃO 

Governo deverá anunciar em maio aeroporto

complementar à Portela

19:15

LUSA comentar 

CDS diz-se disponível para dialogar com PS 

mas sem que Tratado Orçamental Europeu 

saia condicionado

19:05

SIC

Bloco de Esquerda quer referendo ao Tratado

Orçamental Europeu

19:00

SIC

Repsol procura parceiros para explorar gás 

no Algarve

18:58

DE
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Crédito malparado no setor baixaria para 

metade se o Estado pagasse as 
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A posição de Seguro
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Vítor Bento na UAlg para falar sobre ?Crise e 
ajustamento?  

Tavira, 10 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

?Crise e ajustamento? serve de mote para a conferência que vai ser proferida por V ítor Bento, 

Economista e Conselheiro de Estado, no próximo dia 10 de abril, na Universidade do Algarve. 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

O debate, que se insere num ciclo de conferências promovido pela Faculdade de 

Economia, decorre às 14h30, no Anfiteatro Vermelho dessa mesma Faculdade, no 

Campus de Gambelas.  

O evento tem entrada livre e é aberto a toda a comunidade.  

Vítor Bento é  licenciado em Economia (ISEG) e tem um mestrado em Filosofia (U. 

Católica).  

É atualmente Presidente da SIBS e Conselheiro de Estado. Anteriormente ocupou 

diversas posições de gest ão, sobretudo no setor p úblico. Entre outras, foi 

Administrador do Instituto Emissor de Macau, Diretor do Departamento de 

Estrangeiro do Banco de Portugal, Diretor-geral do Tesouro, Presidente do Instituto 

de Gestão do Cr édito Público e membro do Comité Monetário da UE. Lecionou 

diversas cadeiras de Economia e Economia Financeira no ISEG, na Universidade 

Nova de Lisboa e na Universidade Católica. Foi Presidente da SEDES e Vice -

Presidente do Fórum para a Competitividade. É   colunista regular no Diário 

Económico há mais de 10 anos.  

Para além de diversos artigos e contributos para livros conjuntos é  autor das 

seguintes obras: ?Os Estados Nacionais e a Economia Global? (Almedina), ?

Perceber a Crise, para Encontrar o Caminho? (Bnomics), ?O nó cego da economia? 

(Bnomics) e ?Economia moral e pol ítica?(Fundação Francisco Manuel dos Santos).  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Regresso aos mercados: definir data é grave erro
Economista Vítor Bento defende que apontar data concreta para Portugal regressar aos mercados 
internacionais só favorece especulação financeira 

Por Redacção  JF 2012-04-10 19:05 

O economista Vítor Bento defendeu esta terça-feira que é um 
erro grave determinar uma data concreta para Portugal 
regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na 
Universidade do Algarve.

«Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa 
para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece 
os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa 
situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, 
constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. 
Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode 
ganhar», afirmou o também conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a 
data for avançada «com grande tempo de antecipação».

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter 
condições para passar a financiar-se integralmente nos 
mercados ou não. «Isso depende de variáveis de vária 
ordem, umas controladas por nós, outras não, porque 
dependem das circunstâncias externas, como o que 
acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à 
economia mundial».

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de «tornar a sorte 
dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo 
muito pequeno».

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se 
integralmente nos mercados é «se está a cumprir os objetivos 
com os quais se comprometeu quando negociou o programa de 
assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir 
resultados económicos previstos».

Estas são «as únicas duas questões relevantes para avaliar o 
sucesso ou insucesso do processo de ajustamento» financeiro, 
acrescentou, frisando que «tudo o resto é acessório, são meros 
mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades 
desnecessárias».

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco 
Silva, afirmou que se o Estado «estiver a cumprir tudo, as 
próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma 
em dar a assistência necessária até o processo estar 
devidamente concluído».

Isto porque, segundo Vítor Bento, «é o próprio modelo de 
ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades 
europeias estão tão comprometidas como as nacionais».

O economista assegurou que não está preocupado com a data 
em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que 
apenas está centrado em saber se o programa vai ser aplicado 
e produzir os resultados previstos.

«Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a troika 
tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem 
corrido bem, mas há sempre riscos que têm que ser 
superados».
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Regresso aos mercados: definir data é grave erro
Economista Vítor Bento defende que apontar data concreta para Portugal regressar aos mercados 
internacionais só favorece especulação financeira 

Por Redacção  JF 2012-04-10 19:05 

O economista Vítor Bento defendeu esta terça-feira que é um 
erro grave determinar uma data concreta para Portugal 
regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na 
Universidade do Algarve.

«Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa 
para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece 
os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa 
situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, 
constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. 
Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode 
ganhar», afirmou o também conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a 
data for avançada «com grande tempo de antecipação».

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter 
condições para passar a financiar-se integralmente nos 
mercados ou não. «Isso depende de variáveis de vária 
ordem, umas controladas por nós, outras não, porque 
dependem das circunstâncias externas, como o que 
acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à 
economia mundial».

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de «tornar a sorte 
dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo 
muito pequeno».

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se 
integralmente nos mercados é «se está a cumprir os objetivos 
com os quais se comprometeu quando negociou o programa de 
assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir 
resultados económicos previstos».

Estas são «as únicas duas questões relevantes para avaliar o 
sucesso ou insucesso do processo de ajustamento» financeiro, 
acrescentou, frisando que «tudo o resto é acessório, são meros 
mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades 
desnecessárias».

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco 
Silva, afirmou que se o Estado «estiver a cumprir tudo, as 
próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma 
em dar a assistência necessária até o processo estar 
devidamente concluído».

Isto porque, segundo Vítor Bento, «é o próprio modelo de 
ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades 
europeias estão tão comprometidas como as nacionais».

O economista assegurou que não está preocupado com a data 
em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que 
apenas está centrado em saber se o programa vai ser aplicado 
e produzir os resultados previstos.

«Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a troika 
tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem 
corrido bem, mas há sempre riscos que têm que ser 
superados».
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Regresso aos mercados: definir data é grave erro
Economista Vítor Bento defende que apontar data concreta para Portugal regressar aos mercados 
internacionais só favorece especulação financeira 

Por Redacção  JF 2012-04-10 19:05 

O economista Vítor Bento defendeu esta terça-feira que é um 
erro grave determinar uma data concreta para Portugal 
regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na 
Universidade do Algarve.

«Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa 
para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece 
os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa 
situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, 
constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. 
Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode 
ganhar», afirmou o também conselheiro de Estado.

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a 
data for avançada «com grande tempo de antecipação».

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter 
condições para passar a financiar-se integralmente nos 
mercados ou não. «Isso depende de variáveis de vária 
ordem, umas controladas por nós, outras não, porque 
dependem das circunstâncias externas, como o que 
acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à 
economia mundial».

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de «tornar a sorte 
dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo 
muito pequeno».

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se 
integralmente nos mercados é «se está a cumprir os objetivos 
com os quais se comprometeu quando negociou o programa de 
assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir 
resultados económicos previstos».

Estas são «as únicas duas questões relevantes para avaliar o 
sucesso ou insucesso do processo de ajustamento» financeiro, 
acrescentou, frisando que «tudo o resto é acessório, são meros 
mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades 
desnecessárias».

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco 
Silva, afirmou que se o Estado «estiver a cumprir tudo, as 
próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma 
em dar a assistência necessária até o processo estar 
devidamente concluído».

Isto porque, segundo Vítor Bento, «é o próprio modelo de 
ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades 
europeias estão tão comprometidas como as nacionais».

O economista assegurou que não está preocupado com a data 
em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que 
apenas está centrado em saber se o programa vai ser aplicado 
e produzir os resultados previstos.

«Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a troika 
tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem 
corrido bem, mas há sempre riscos que têm que ser 
superados».
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Região Sul > Sociedade > Notícia

Associação Académica da Universidade do Algarve promove Feira de Emprego
A Associação Académica da Universidade do Algarve vai promover uma Feira de Emprego entre quarta e sexta-feira, dias 11 a 13, no espaço da antiga biblioteca da Escola Superior de Educação e Comunicação

(ESEC), no campus da Penha. 

Esta iniciativa, que se realiza através do Gabinete de Saídas Profissionais da associação, contará com a presença de algumas empresas em stands, dando a oportunidade de promover um contacto direto entre 

os estudantes e/ou antigos alunos e o tecido empresarial. 

Na Feira de emprego, poderão encontrar empresas e entidades como a ERA Portugal, a Competir, a Talenter, o CRIA, a SIC, a Stylevel School, a Império Bonança e Fidelidade Mundial, a Fundação da Juventude e 

o Gabinete Alumni Ualg. 

Durante estes três dias, terão também lugar palestras. Quarta-feira, às 15:00, a da empresa Success Work, sobre o tema «Como encontrar rapidamente um Emprego» e, às 16:30, com a apresentação da ERA 

Portugal, acerca do «Projeto de carreira ERA». 

Na sexta-feira, a empresa de formação Competir apresenta, às 15:00, o tema «A Importância da Formação na Empregabilidade das Profissões» e, às 16:30, será a vez da empresa Altervia, com «Talent Lab 

Academy», que aborda este programa de desenvolvimento de competências e preparação para a vida profissional, o qual visa dotar os alunos de ferramentas que facilitem a transição entre o mundo do 

universitário e o mercado de trabalho, aumentando as probabilidades de uma contratação mais rápida e eficaz. 

É necessário a inscrição nas palestras através do endereço eletrónico gsp@aaualg.pt . 

Na quarta-feira, 11, a iniciativa decorre das 10:00 às 21.00 e nos dias 12 e 13, das 10:00 às 18:00. 

Redacção DORS
15:52 terça-feira, 10 abril 2012 
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Vítor Bento: seria um erro grave definir uma data precisa para Portugal 
regressar aos mercados

Por Agência Lusa, publicado em 10 Abr 2012 - 19:00 | Actualizado há 32 minutos 49 segundos  

l Imagem
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O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

“Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando
se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um 
ponto focal do qual só pode ganhar”, afirmou o também conselheiro de Estado. 

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada “com grande tempo de antecipação”. 

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.

“Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro 
como um todo, à crise do euro ou à economia mundial”, explicou. 

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de “tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo muito pequeno”. 

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é “se está a cumprir os objetivos com os quais se comprometeu quando negociou o 
programa de assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir resultados económicos previstos”, afirmou. 

Estas são “as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento financeiro, acrescentou, frisando que “tudo o resto é 
acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades desnecessárias”. 

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado “estiver a cumprir tudo, as próprias autoridades europeias não terão 
dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo estar devidamente concluído”. 

Isto porque, segundo Vítor Bento, “é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades europeias estão tão comprometidas como as 
nacionais”. 

O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que apenas está centrado em saber se o 
programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos.

“Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm 
que ser superados”, concluiu. 
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O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

“Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando
se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um 
ponto focal do qual só pode ganhar”, afirmou o também conselheiro de Estado. 

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada “com grande tempo de antecipação”. 

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.

“Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro 
como um todo, à crise do euro ou à economia mundial”, explicou. 

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de “tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo muito pequeno”. 

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é “se está a cumprir os objetivos com os quais se comprometeu quando negociou o 
programa de assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir resultados económicos previstos”, afirmou. 

Estas são “as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento financeiro, acrescentou, frisando que “tudo o resto é 
acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades desnecessárias”. 

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado “estiver a cumprir tudo, as próprias autoridades europeias não terão 
dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo estar devidamente concluído”. 

Isto porque, segundo Vítor Bento, “é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades europeias estão tão comprometidas como as 
nacionais”. 

O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que apenas está centrado em saber se o 
programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos.

“Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm 
que ser superados”, concluiu. 
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O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

“Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando
se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um 
ponto focal do qual só pode ganhar”, afirmou o também conselheiro de Estado. 

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada “com grande tempo de antecipação”. 

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.

“Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro 
como um todo, à crise do euro ou à economia mundial”, explicou. 

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de “tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo muito pequeno”. 

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é “se está a cumprir os objetivos com os quais se comprometeu quando negociou o 
programa de assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir resultados económicos previstos”, afirmou. 

Estas são “as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento financeiro, acrescentou, frisando que “tudo o resto é 
acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades desnecessárias”. 

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado “estiver a cumprir tudo, as próprias autoridades europeias não terão 
dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo estar devidamente concluído”. 

Isto porque, segundo Vítor Bento, “é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades europeias estão tão comprometidas como as 
nacionais”. 

O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que apenas está centrado em saber se o 
programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos.

“Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm 
que ser superados”, concluiu. 
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O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

“Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando
se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um 
ponto focal do qual só pode ganhar”, afirmou o também conselheiro de Estado. 

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada “com grande tempo de antecipação”. 

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.

“Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro 
como um todo, à crise do euro ou à economia mundial”, explicou. 

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de “tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo muito pequeno”. 

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é “se está a cumprir os objetivos com os quais se comprometeu quando negociou o 
programa de assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir resultados económicos previstos”, afirmou. 

Estas são “as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento financeiro, acrescentou, frisando que “tudo o resto é 
acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades desnecessárias”. 

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado “estiver a cumprir tudo, as próprias autoridades europeias não terão 
dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo estar devidamente concluído”. 

Isto porque, segundo Vítor Bento, “é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades europeias estão tão comprometidas como as 
nacionais”. 

O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que apenas está centrado em saber se o 
programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos.

“Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm 
que ser superados”, concluiu. 
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O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

“Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando
se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um 
ponto focal do qual só pode ganhar”, afirmou o também conselheiro de Estado. 

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada “com grande tempo de antecipação”. 

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.

“Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro 
como um todo, à crise do euro ou à economia mundial”, explicou. 

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de “tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo muito pequeno”. 

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é “se está a cumprir os objetivos com os quais se comprometeu quando negociou o 
programa de assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir resultados económicos previstos”, afirmou. 

Estas são “as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento financeiro, acrescentou, frisando que “tudo o resto é 
acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades desnecessárias”. 

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado “estiver a cumprir tudo, as próprias autoridades europeias não terão 
dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo estar devidamente concluído”. 

Isto porque, segundo Vítor Bento, “é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades europeias estão tão comprometidas como as 
nacionais”. 

O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que apenas está centrado em saber se o 
programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos.

“Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm 
que ser superados”, concluiu. 
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O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a 
especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve.

“Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando
se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação financeira. Portanto a especulação tem um 
ponto focal do qual só pode ganhar”, afirmou o também conselheiro de Estado. 

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada “com grande tempo de antecipação”. 

Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.

“Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro 
como um todo, à crise do euro ou à economia mundial”, explicou. 

Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de “tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um controlo muito pequeno”. 

O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é “se está a cumprir os objetivos com os quais se comprometeu quando negociou o 
programa de assistência internacional e se esses objetivos estão a produzir resultados económicos previstos”, afirmou. 

Estas são “as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento financeiro, acrescentou, frisando que “tudo o resto é 
acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem para criar dificuldades desnecessárias”. 

O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado “estiver a cumprir tudo, as próprias autoridades europeias não terão 
dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo estar devidamente concluído”. 

Isto porque, segundo Vítor Bento, “é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades europeias estão tão comprometidas como as 
nacionais”. 

O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados financeiros e que apenas está centrado em saber se o 
programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos.

“Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm 
que ser superados”, concluiu. 
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  O primeiro-ministro de Portugal, Passos 

Coelho, disse hoje em Maputo que o 

Estado português não pode aligeirar o esforço que está a 

empreender para tirar o pa ís da crise, porque abrandar o 

ritmo do ajustamento seria mais penalizador.  
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O economista V ítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para 
Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa 
conferência realizada na Universidade do Algarve.

O economista Vítor Bento defendeu hoje 
que é um erro grave determinar uma data 
concreta para Portugal regressar os 
mercados internacionais, na medida 
favorece a especulação financeira, numa 
conferência realizada na Universidade do 
Algarve. 
 
"Acho que será um erro grave se alguém 
fixar uma data precisa para dizer que 
Portugal regressa aos mercados. Quem 
conhece os mercados financeiros sabe que 
quando se dá, numa situação de 
instabilidade, uma data para seja para ou 
que for, constitui-se um ponto focal para a 
especulação financeira. Portanto a 
especulação tem um ponto focal do qual só 
pode ganhar", afirmou o também 
conselheiro de Estado. 
 
Vítor Bento considerou que esse erro será 
ainda maior se a data for avançada "com 
grande tempo de antecipação". 
 
Na opinião do economista, o que está em 

causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.  
 
"Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das 
circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à economia mundial", 
explicou. 
 
Por isso, V ítor Bento alerta para o risco de "tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um 
controlo muito pequeno". 
 
O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é "se está a cumprir os 
objectivos com os quais se comprometeu quando negociou o programa de assistência internacional e se esses 
objectivos estão a produzir resultados económicos previstos", afirmou. 
 
Estas são "as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento" 
financeiro, acrescentou, frisando que "tudo o resto é acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem 
para criar dificuldades desnecessárias". 
 
O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado "estiver a cumprir tudo, 
as próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo 
estar devidamente conclu ído". 
 
Isto porque, segundo V ítor Bento, "é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades 
europeias estão tão comprometidas como as nacionais".  
 
O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados 
financeiros e que apenas está centrado em saber se o programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos. 
 
"Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até 
aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm que ser superados", concluiu. 
  

Curtir 80099 curtiram. Cadastre-se para ver do que 
seus amigos gostam.
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O economista V ítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para 
Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa 
conferência realizada na Universidade do Algarve.

O economista Vítor Bento defendeu hoje 
que é um erro grave determinar uma data 
concreta para Portugal regressar os 
mercados internacionais, na medida 
favorece a especulação financeira, numa 
conferência realizada na Universidade do 
Algarve. 
 
"Acho que será um erro grave se alguém 
fixar uma data precisa para dizer que 
Portugal regressa aos mercados. Quem 
conhece os mercados financeiros sabe que 
quando se dá, numa situação de 
instabilidade, uma data para seja para ou 
que for, constitui-se um ponto focal para a 
especulação financeira. Portanto a 
especulação tem um ponto focal do qual só 
pode ganhar", afirmou o também 
conselheiro de Estado. 
 
Vítor Bento considerou que esse erro será 
ainda maior se a data for avançada "com 
grande tempo de antecipação". 
 
Na opinião do economista, o que está em 

causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.  
 
"Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das 
circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à economia mundial", 
explicou. 
 
Por isso, V ítor Bento alerta para o risco de "tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um 
controlo muito pequeno". 
 
O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é "se está a cumprir os 
objectivos com os quais se comprometeu quando negociou o programa de assistência internacional e se esses 
objectivos estão a produzir resultados económicos previstos", afirmou. 
 
Estas são "as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento" 
financeiro, acrescentou, frisando que "tudo o resto é acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem 
para criar dificuldades desnecessárias". 
 
O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado "estiver a cumprir tudo, 
as próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo 
estar devidamente conclu ído". 
 
Isto porque, segundo V ítor Bento, "é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades 
europeias estão tão comprometidas como as nacionais".  
 
O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados 
financeiros e que apenas está centrado em saber se o programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos. 
 
"Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até 
aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm que ser superados", concluiu. 
  

Curtir 80099 curtiram. Cadastre-se para ver do que 
seus amigos gostam.
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O economista V ítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para 
Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa 
conferência realizada na Universidade do Algarve.

O economista Vítor Bento defendeu hoje 
que é um erro grave determinar uma data 
concreta para Portugal regressar os 
mercados internacionais, na medida 
favorece a especulação financeira, numa 
conferência realizada na Universidade do 
Algarve. 
 
"Acho que será um erro grave se alguém 
fixar uma data precisa para dizer que 
Portugal regressa aos mercados. Quem 
conhece os mercados financeiros sabe que 
quando se dá, numa situação de 
instabilidade, uma data para seja para ou 
que for, constitui-se um ponto focal para a 
especulação financeira. Portanto a 
especulação tem um ponto focal do qual só 
pode ganhar", afirmou o também 
conselheiro de Estado. 
 
Vítor Bento considerou que esse erro será 
ainda maior se a data for avançada "com 
grande tempo de antecipação". 
 
Na opinião do economista, o que está em 

causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se integralmente nos mercados ou não.  
 
"Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem das 
circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à economia mundial", 
explicou. 
 
Por isso, V ítor Bento alerta para o risco de "tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se tem um 
controlo muito pequeno". 
 
O que é relevante para Portugal passar a financiar-se integralmente nos mercados é "se está a cumprir os 
objectivos com os quais se comprometeu quando negociou o programa de assistência internacional e se esses 
objectivos estão a produzir resultados económicos previstos", afirmou. 
 
Estas são "as únicas duas questões relevantes para avaliar o sucesso ou insucesso do processo de ajustamento" 
financeiro, acrescentou, frisando que "tudo o resto é acessório, são meros mecanismos de diversão, que só servem 
para criar dificuldades desnecessárias". 
 
O conselheiro de Estado do presidente da República, Cavaco Silva, afirmou que se o Estado "estiver a cumprir tudo, 
as próprias autoridades europeias não terão dificuldade nenhuma em dar a assistência necessária até o processo 
estar devidamente conclu ído". 
 
Isto porque, segundo V ítor Bento, "é o próprio modelo de ajustamento europeu que está em jogo e as autoridades 
europeias estão tão comprometidas como as nacionais".  
 
O economista assegurou que não está preocupado com a data em que Portugal vai regressar aos mercados 
financeiros e que apenas está centrado em saber se o programa vai ser aplicado e produzir os resultados previstos. 
 
"Isso é que tem que ser monitorizado e é para isso que a 'troika' tem feito a avaliação de três em três meses. Até 
aqui tem corrido bem, mas há sempre riscos que têm que ser superados", concluiu. 
  

Curtir 80099 curtiram. Cadastre-se para ver do que 
seus amigos gostam.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:22

 	Hora de emissão: 14:01:00 
ID: 41204360

 
10/04/2012

Vítor Bento na Universidade do Algarve

 

O economista e conselheiro de estado, Vítor Bento, vai estar dentro de momentos na Universidade do

Algarve, a falar sobre crise e ajustamento.
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:03:10

 	Hora de emissão: 13:58:00 
ID: 41204351

 
10/04/2012

Universidade do Algarve: cultivo sem

solos

 

A Universidade do Algarve desenvolveu uma pesquisa, que permite o cultivo sem solos. Declarações

de Mário Reis, investigador da Universidade do Algarve.

 

 

Página 64



Algarve Primeiro Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 3ID: 41199312 10-04-2012

  
CONTACTOS      SUGESTÕES Terça-Feira, 10 Abril de 2012

 

Hotéis no Algarve 

Cartaz
1ª Página:

Figuras da nossa Terra

Fichas de Leitura

Click Saúde

Páginas da Vida

Algarve Report

Blogs

Farmácias de Serviço

Play-Tube (Vídeos)

CX de Correio

Astrologia (06 a 13Abr)

Cine-Magazine:(04Abril)

Consultório Deco

Luís Graça promete ?Novo Sentido? para PS Faro  
  

10-04-12 
Vencer as autárquicas de 2013 em Faro é um dos objectivos de Luís Graça, candidato às 
eleições para a concelhia do Partido Socialista. 

Durante a apresentação da moção ?Novo Sentido?, apresentada ontem o socialista de 39 anos,
referiu a importância de uma secção como a de Faro na modernização da pol ítica, do discurso e 
dos métodos de acção do PS, inaugurando novas formas de trabalho e organização interna e de
um novo relacionamento com a sociedade civil farense, ?para que essa mudança seja coerente 
deverá começar pela nossa casa. 

É necessário a participação activa e informada dos militantes? e acrescenta ?pretendo, por isso,
que as reuniões da Comissão Pol ítica Concelhia sejam abertas á participação dos militantes, 
que haja um regulamento e um calendário, para que todos tenham conhecimento prévio e 
possam contribuir nas reuniões?. 

Numa altura em que crescem as desigualdades sociais e o desemprego, Lu ís Graça considera 
que o partido socialista precisa criar um Observatório Politico e Social que ajude ao 
desenvolvimento de novas reflexões sobre a capital do Algarve, envolvendo o que de melhor se 
pensa e faz no concelho de Faro. 

A estratégia de mobilização da concelhia, defende o candidato, deverá passar por iniciativas 
que valorizem o pensamento, a acção e a história do partido e dos militantes. 

Numa das primeiras acções públicas de campanha, Lu ís Graça irá promover o primeiro de vários 
encontros/debate. O primeiro terá lugar no próximo dia 16 de Abril, pelas 21 horas, com o 
antigo capitão de Abril, José Fontão. 

Durante a apresentação aos jornalistas da moção de candidatura, o também antigo jornalista e 
agora candidato socialista fez questão de lembrar que o partido é também a sua memória. 

Com uma referência a todos os autarcas socialistas que ao longo das últimas três décadas e 
meia passaram pelos vários órgãos municipais e a algumas das principais obras realizadas 
pelos socialistas em Faro, Lu ís Graça sublinhou que ?faz parte da obrigação do PS discutir e 
examinar a sua memória, mas não é lícito escolher a parcela do passado que mais nos convém? 
e acrescenta ?o PS não pode alinhar em discursos que pretendam apagar a memória ou 
depreciar a sua identidade histórica e legado, sob pena de se tornar irreconhec ível aos olhos 
dos militantes e dos eleitores?. 

Obras como a habitação social, as redes de estradas, abastecimento de água e saneamento 
básico, a biblioteca, as piscinas, o Teatro municipal, a rede de creches e lares de idosos, 
escolas, estacionamento e transportes públicos, o mercado municipal, a variante Norte e as 
bases do programa Polis foram alguns dos exemplos dados. 

Luís Graça tem 39 anos, 3 filhos, é funcionário do Instituto da Segurança Social e frequenta 
actualmente a licenciatura de ciências da comunicação da Universidade do Algarve. 

Foi jornalista e adjunto dos presidentes das câmaras municipais de Lagos e de Faro. 
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Consultório Deco

Luís Graça promete ?Novo Sentido? para PS Faro  
  

10-04-12 
Vencer as autárquicas de 2013 em Faro é um dos objectivos de Luís Graça, candidato às 
eleições para a concelhia do Partido Socialista. 

Durante a apresentação da moção ?Novo Sentido?, apresentada ontem o socialista de 39 anos,
referiu a importância de uma secção como a de Faro na modernização da pol ítica, do discurso e 
dos métodos de acção do PS, inaugurando novas formas de trabalho e organização interna e de
um novo relacionamento com a sociedade civil farense, ?para que essa mudança seja coerente 
deverá começar pela nossa casa. 

É necessário a participação activa e informada dos militantes? e acrescenta ?pretendo, por isso,
que as reuniões da Comissão Pol ítica Concelhia sejam abertas á participação dos militantes, 
que haja um regulamento e um calendário, para que todos tenham conhecimento prévio e 
possam contribuir nas reuniões?. 

Numa altura em que crescem as desigualdades sociais e o desemprego, Lu ís Graça considera 
que o partido socialista precisa criar um Observatório Politico e Social que ajude ao 
desenvolvimento de novas reflexões sobre a capital do Algarve, envolvendo o que de melhor se 
pensa e faz no concelho de Faro. 

A estratégia de mobilização da concelhia, defende o candidato, deverá passar por iniciativas 
que valorizem o pensamento, a acção e a história do partido e dos militantes. 

Numa das primeiras acções públicas de campanha, Lu ís Graça irá promover o primeiro de vários 
encontros/debate. O primeiro terá lugar no próximo dia 16 de Abril, pelas 21 horas, com o 
antigo capitão de Abril, José Fontão. 

Durante a apresentação aos jornalistas da moção de candidatura, o também antigo jornalista e 
agora candidato socialista fez questão de lembrar que o partido é também a sua memória. 

Com uma referência a todos os autarcas socialistas que ao longo das últimas três décadas e 
meia passaram pelos vários órgãos municipais e a algumas das principais obras realizadas 
pelos socialistas em Faro, Lu ís Graça sublinhou que ?faz parte da obrigação do PS discutir e 
examinar a sua memória, mas não é lícito escolher a parcela do passado que mais nos convém? 
e acrescenta ?o PS não pode alinhar em discursos que pretendam apagar a memória ou 
depreciar a sua identidade histórica e legado, sob pena de se tornar irreconhec ível aos olhos 
dos militantes e dos eleitores?. 

Obras como a habitação social, as redes de estradas, abastecimento de água e saneamento 
básico, a biblioteca, as piscinas, o Teatro municipal, a rede de creches e lares de idosos, 
escolas, estacionamento e transportes públicos, o mercado municipal, a variante Norte e as 
bases do programa Polis foram alguns dos exemplos dados. 

Luís Graça tem 39 anos, 3 filhos, é funcionário do Instituto da Segurança Social e frequenta 
actualmente a licenciatura de ciências da comunicação da Universidade do Algarve. 

Foi jornalista e adjunto dos presidentes das câmaras municipais de Lagos e de Faro. 
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Luís Graça promete ?Novo Sentido? para PS Faro  
  

10-04-12 
Vencer as autárquicas de 2013 em Faro é um dos objectivos de Luís Graça, candidato às 
eleições para a concelhia do Partido Socialista. 

Durante a apresentação da moção ?Novo Sentido?, apresentada ontem o socialista de 39 anos,
referiu a importância de uma secção como a de Faro na modernização da pol ítica, do discurso e 
dos métodos de acção do PS, inaugurando novas formas de trabalho e organização interna e de
um novo relacionamento com a sociedade civil farense, ?para que essa mudança seja coerente 
deverá começar pela nossa casa. 

É necessário a participação activa e informada dos militantes? e acrescenta ?pretendo, por isso,
que as reuniões da Comissão Pol ítica Concelhia sejam abertas á participação dos militantes, 
que haja um regulamento e um calendário, para que todos tenham conhecimento prévio e 
possam contribuir nas reuniões?. 

Numa altura em que crescem as desigualdades sociais e o desemprego, Lu ís Graça considera 
que o partido socialista precisa criar um Observatório Politico e Social que ajude ao 
desenvolvimento de novas reflexões sobre a capital do Algarve, envolvendo o que de melhor se 
pensa e faz no concelho de Faro. 

A estratégia de mobilização da concelhia, defende o candidato, deverá passar por iniciativas 
que valorizem o pensamento, a acção e a história do partido e dos militantes. 

Numa das primeiras acções públicas de campanha, Lu ís Graça irá promover o primeiro de vários 
encontros/debate. O primeiro terá lugar no próximo dia 16 de Abril, pelas 21 horas, com o 
antigo capitão de Abril, José Fontão. 

Durante a apresentação aos jornalistas da moção de candidatura, o também antigo jornalista e 
agora candidato socialista fez questão de lembrar que o partido é também a sua memória. 

Com uma referência a todos os autarcas socialistas que ao longo das últimas três décadas e 
meia passaram pelos vários órgãos municipais e a algumas das principais obras realizadas 
pelos socialistas em Faro, Lu ís Graça sublinhou que ?faz parte da obrigação do PS discutir e 
examinar a sua memória, mas não é lícito escolher a parcela do passado que mais nos convém? 
e acrescenta ?o PS não pode alinhar em discursos que pretendam apagar a memória ou 
depreciar a sua identidade histórica e legado, sob pena de se tornar irreconhec ível aos olhos 
dos militantes e dos eleitores?. 

Obras como a habitação social, as redes de estradas, abastecimento de água e saneamento 
básico, a biblioteca, as piscinas, o Teatro municipal, a rede de creches e lares de idosos, 
escolas, estacionamento e transportes públicos, o mercado municipal, a variante Norte e as 
bases do programa Polis foram alguns dos exemplos dados. 

Luís Graça tem 39 anos, 3 filhos, é funcionário do Instituto da Segurança Social e frequenta 
actualmente a licenciatura de ciências da comunicação da Universidade do Algarve. 

Foi jornalista e adjunto dos presidentes das câmaras municipais de Lagos e de Faro. 
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Loulé: Oficinas do Gosto Slow com : ?Ervas Aromáticas? em destaque 
  

10-04-12 
Esta quinta-feira, 12 de abril, pelas 18h00, no Centro Interpretativo dos Frutos Secos, em 
Loulé, realiza-se mais uma sessão das Oficinas do Gosto Slow. Nesta quarta oficina, 
promovida pelo Slow Food Algarve, com apoio da Câmara Municipal de Loulé, as ?Ervas 
Aromáticas? serão a temática debatida. 

A coordenação da oficina vai estar a cargo de duas membros da Associação Slow Food Algarve ?
Dora Barradas e Conceição Cabral Silva ? que para além da abordagem multicultural sobre o 
tema, farão uma pequena demonstração gastronómica. 

Atualmente a exercer a função de adjunta da Presidência da Câmara Municipal de S. Brás de 
Alportel, Dora Barradas é licenciada em Educação Social, pela Universidade do Algarve, e está 
atualmente a concluir o mestrado. 

Foi responsável pela criação do Centro de Apoio à Juventude e animadora cultural. Possui o 
curso de Jovens Agentes de Desenvolvimento (1989-1991) e o Curso de Técnicos de 
Planeamento (1991-1992). Ministra workshops de culinária onde o chocolate é o grande 
interveniente. 

Conceição Cabral e Silva é engenheira agrónoma, e uma das mais importantes personalidades 
da área, na região algarvia. É regularmente convidada para inúmeros congressos nacionais e 
internacionais. 

Dirige a Quinta do Freixo, em Benafim, quinta que foi durante muitos anos a maior exploração 
agr ícola do Algarve. Hoje é uma unidade de agroturismo onde é poss ível aos visitantes além do 
descanso, também fazerem passeios pedonais e em todo o terreno, caça e envolverem-se em 
atividades agr ícolas. 

Esta iniciativa tem entrada livre. 
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Loulé: Oficinas do Gosto Slow com : ?Ervas Aromáticas? em destaque 
  

10-04-12 
Esta quinta-feira, 12 de abril, pelas 18h00, no Centro Interpretativo dos Frutos Secos, em 
Loulé, realiza-se mais uma sessão das Oficinas do Gosto Slow. Nesta quarta oficina, 
promovida pelo Slow Food Algarve, com apoio da Câmara Municipal de Loulé, as ?Ervas 
Aromáticas? serão a temática debatida. 

A coordenação da oficina vai estar a cargo de duas membros da Associação Slow Food Algarve ?
Dora Barradas e Conceição Cabral Silva ? que para além da abordagem multicultural sobre o 
tema, farão uma pequena demonstração gastronómica. 

Atualmente a exercer a função de adjunta da Presidência da Câmara Municipal de S. Brás de 
Alportel, Dora Barradas é licenciada em Educação Social, pela Universidade do Algarve, e está 
atualmente a concluir o mestrado. 

Foi responsável pela criação do Centro de Apoio à Juventude e animadora cultural. Possui o 
curso de Jovens Agentes de Desenvolvimento (1989-1991) e o Curso de Técnicos de 
Planeamento (1991-1992). Ministra workshops de culinária onde o chocolate é o grande 
interveniente. 

Conceição Cabral e Silva é engenheira agrónoma, e uma das mais importantes personalidades 
da área, na região algarvia. É regularmente convidada para inúmeros congressos nacionais e 
internacionais. 

Dirige a Quinta do Freixo, em Benafim, quinta que foi durante muitos anos a maior exploração 
agr ícola do Algarve. Hoje é uma unidade de agroturismo onde é poss ível aos visitantes além do 
descanso, também fazerem passeios pedonais e em todo o terreno, caça e envolverem-se em 
atividades agr ícolas. 

Esta iniciativa tem entrada livre. 
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Vítor Bento: Seria erro grave definir uma data precisa para Portugal regressar aos
mercados
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/04/2012

Meio: Sábado Online

URL: http://www.sabado.pt/Ultima-hora/Dinheiro/Vitor-Bento--Seria-erro-grave-definir-uma-
data-pre.aspx

 

O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para

Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa

conferência realizada na Universidade do Algarve.

Por Lusa - Jornal de Negócios

 O economista Vítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para

Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa

conferência realizada na Universidade do Algarve.

 "Acho que será um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos

mercados. Quem conhece os mercados financeiros sabe que quando se dá, numa situação de

instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui-se um ponto focal para a especulação

financeira. Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode ganhar", afirmou o também

conselheiro de Estado.

 Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada "com grande tempo de

antecipação".

 Na opinião do economista, o que está em causa é Portugal ter condições para passar a financiar-se

integralmente nos mercados ou não.

 "Isso depende de variáveis de vária ordem, umas controladas por nós, outras não, porque dependem

das circunstâncias externas, como o que acontece à zona euro como um todo, à crise do euro ou à

economia mundial", explicou.

 Por isso, Vítor Bento alerta para o risco de "tornar a sorte dependente de variáveis sobre as quais se

tem um controlo muito pequeno".
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Ajuda externa: Seria um erro grave definir uma data precisa para Portugal regressar aos 
mercados - Vítor Bento 

Autor:  

Data de Publica o: Apr 10, 2012 6:15 PM  

Última actualização: Apr 10, 2012 9:01 PM  

Faro, 10 abr (Lusa) -- O economista V ítor Bento defendeu hoje que é um erro grave determinar uma data concreta para Portugal regressar os 
mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa conferência realizada na Universidade do Algarve. 

"Acho que ser um erro grave se alguém fixar uma data precisa para dizer que Portugal regressa aos mercados. Quem conhece os mercados 
financeiros sabe que quando se dá, numa situação de instabilidade, uma data para seja para ou que for, constitui -se um ponto focal para a 
especulação financeira. Portanto a especulação tem um ponto focal do qual só pode ganhar", afirmou o também conselheiro de Estado. 

Vítor Bento considerou que esse erro será ainda maior se a data for avançada "com grande tempo de antecipação". 
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Vítor Bento considera um «erro» fixar

data de regresso aos mercados

 

Vítor Bento, economista e conselheiro de Estado criticou o primeiro-ministro e o ministro Miguel

Relvas, dizendo que ao apontarem uma data para o regresso aos mercados estão a favorecer a

especulação financeira. Declarações de Vítor Bento, numa conferência na Universidade do Algarve.
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para Portugal regressar os mercados internacionais, na medida favorece a especulação financeira, numa conferência

realizada na Universidade do Algarve.
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do Algarve para falar sobre â??Crise e 
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Universidade Nova de Lisboa e na Universidade CatÃ lica. Foi Presidente da
SEDES e Vice-Presidente do F ³rum para a Competitividade. Ã? colunista
regular no DiÃ¡rio EconÃ³mico hÃ¡ mais de 10 anos. 
 
Para alÃ©m de diversos artigos e contributos para livros conjuntos Ã© autor
das seguintes obras: â??Os Estados Nacionais e a Economia Globalâ?
(Almedina), â??Perceber a Crise, para Encontrar o Caminhoâ?   (Bnomics),

â??O nÃ³ cego da economiaâ?   (Bnomics) e â??Economia moral e polÃ-
ticaâ? (FundaÃ§Ã£o Francisco Manuel dos Santos). 
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Investigação desenvolvida no IPCB/ESE considerada de ?Produção científica relevante"

Escrito por CienciaPT    

03-Apr-2012 

Educação para os media no distrito de Castelo Branco 

  

O Relatório Final do projeto de investigação "Educação para os media no Distrito de Castelo Branco", que tinha como
investigadora responsável Maria Helena Menezes, docente do IPCB/Escola Superior de Educação de Castelo Branco, foi Aprovado
pela Comissão de Educação da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), que o considerou de “Produção científica relevante". 

  

 

  

A avaliação efetuada pela FCT revela que "os objetivos científicos previstos foram plenamente atingidos” e que “os resultados evidenciam grande qualidade científica,
nomeadamente ao nível das publicações em revistas internacionais com refere”. A Comissão de Educação da FCT refere ainda que “o projeto contribuiu para a
formação de jovens investigadores e para a projeção internacional da equipa envolvida” e que o "relatório reflete trabalho de mérito em particular a criação de rede de
escolas que importa manter e dinamizar”. 
 
O projeto “Educação para os Média na Região de Castelo Branco”, que vigorou entre Outubro de 2007 e Março de 2011, foi desenvolvido em 24 escolas e
agrupamentos de escolas do distrito, tendo envolvido cerca de 150 professores e mais de 500 alunos, desde o 1º Ciclo ao Ensino Secundário. Foi financiado pela FCT
e esteve sediado localmente na ESECB. 
 
No âmbito do projeto foi produzido um DVD de apoio a alunos e professores para a produção de jornais escolares, um sítio Internet, uma plataforma de produção de
jornais escolares on-line e um manual de apoio à utilização do DVD e da plataforma. Do trabalho da equipa resultaram 40 comunicações em conferências científicas
internacionais e 32 publicações, entre as quais três livros, bem como uma tese de doutoramento e uma dissertação de mestrado. Foi ainda realizada formação em
serviço para 150 professores do Distrito e organizado um concurso de jornais escolares. Em 2010 o Jornal Reconquista, parceiro fulcral do projeto tornou-se oi
primeiro jornal português a ser distinguido pela Associação Mundial de Jornais pelo seu trabalho na área da Educação e Jornalismo. O prémio foi entregue em São
Francisco (EUA), em Novembro desse ano. 
 
A equipa de investigação foi constituída por Maria Helena Menezes (investigadora responsável), Vitor Tomé, Guilhermina Miranda, João Ruivo e Cristina Ponte. Foram
consultores Evelyne Bevort (Ministério da Educação de França), Pier Cesare Rivoltella (Universidade Católica de Milão), Vitor Reia-Baptista (Universidade do
Algarve), António Fidalgo (Universidade da Beira Interior) e bolseiros Ricardo Morais (UBI), Fernando Mateus (IPCB), Lídia Barata (UBI), Nuno Ricardo Fernandes
(Ubi) e Olga Gordino (IPCB). O projeto contou ainda com a participação efetiva do Jornal Reconquista (que imprimiu cerca de 100 mil cópias de jornais escolares a
título gratuito), da empresa de software Netsigma, bem como com a colaboração efetiva da Câmara de Castelo Branco, Governo Civil de Castelo Branco, Associação
de Desenvolvimento para a Raia Centro Sul (Adraces), Associação Nacional de Professores e jornal Ensino Magazine. 

Actualizado em ( 09-Apr-2012 ) 
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Região Sul > Sociedade > Notícia

Algarve Design Meeting marcado para junho
O II Algarve Design Meeting, um ciclo de seminários sob o tema «Design, Inovação e Empreendedorismo», vai realizar-se dias 1 e 2 de junho, em Faro. 

A iniciativa visa divulgar e refletir sobre alguns projetos de design de comunicação nacionais e internacionais que têm sido desenvolvidos por diferentes designers e que tenham, ?de algum modo, contribuído 

para a dinamização de algum serviço, produto, organização e região?. 

Organizado pelo curso de Design de Comunicação da Universidade do Algarve, em parceria com a direção regional de Cultura do Algarve, pretende-se ?reforçar a importância desta atividade como uma disciplina

estratégica, fundamental para o desenvolvimento económico, social ou cultural?. 

Estudantes, investigadores, docentes e profissionais da área do design de comunicação, empresas, instituições, recursos humanos, relações públicas, profissionais da comunicação, entre outros profissionais, 

são os destinatários do evento. 

O encontro será realizado no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, em Faro, durante os dias 1 e 2 de junho. 

Será inaugurada no mesmo local uma exposição de trabalhos dos alunos finalistas do curso de Design de Comunicação da UAlg, a qual estará patente até ao final do mesmo mês. 

Mais informações pelo endereço electrónico info@design-meeting.org  ou no sítio http://www.design-meeting.org . 

Redacção DORS
07:34 segunda-feira, 09 abril 2012 
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Design, Inovação e Empreendedorismo

Artigos / 
9 de Abril de 2012 

Algarve Digital

O II Algarve Design Meeting é um ciclo de seminários com o tema: Design, Inovação e Empreendedorismo, que tem como objetivo divulgar e 
refletir sobre alguns projetos de design de comunicação nacionais e internacionais que têm sido desenvolvidos por diferentes designers e que 
tenham de algum modo contribuído para a dinamização de algum serviço, produto, organização, região, etc. 

Organizado pelo Curso de Design de Comunicação (Departamento de Comunicação, Artes e Design da Universidade do Algarve - ESEC), 
em parceria com a Direção Regional de Cultura do Algarve - DRCA, pretende-se uma vez mais reforçar a importância desta actividade como 
uma disciplina estratégica, fundamental para o desenvolvimento económico, social ou cultural. 
 
O encontro será realizado no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR - Faro) durante os 
dias 1 e 2 de Junho. 
Irá ainda ser inaugurada no mesmo local uma exposição de trabalhos dos alunos finalistas do Curso de Design de Comunicação da UAlg-
ESEC e que estará patente até ao final do mês de Junho. 
 
Mais informações: 
 
Datas 
Seminários: 01 e 02 de Junho 
Exposição de trabalhos: 01 a 30 de Junho 
 
Destinatários: Estudantes, investigadores, docentes e profissionais da área do design de comunicação, empresas, instituições, recursos 
humanos, relações públicas, profissionais da comunicação, etc. 
 
Entrada Livre 

Este artigo é de Algarve Digital
  http://www.algarvedigital.pt/algarve/ 

O endereço para este artigo é:
  http://www.algarvedigital.pt/algarve/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=5729 
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Palestra sobre vacinação na UAlg  

Tavira, 9 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

Na Universidade do Algarve, o Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas (NECiFarm) 

promove esta tarde, pelas 18h00, uma palestra intitulada "Vacinação". 

Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

96.9Fm..

Na Universidade do Algarve, o Núcleo de Estudantes de Ciências Farmacêuticas 

(NECiFarm) promove esta tarde, pelas 18h00, uma palestra intitulada "Vacinação". 

A sessão terá lugar no anfiteatro verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia.  

Esta iniciativa insere-se no âmbito do V Ciclo de Palestras e será apresentada pela 

Dr. Helena Duarte, farmac êutica responsável pelo Servi ço Farmacêutico da 

Administração Regional de Saúde do Algarve IP.  

A palestra terá   também um cariz social. A entrada é  livre e o certificado de 

participação será entregue mediante contribuição de um artigo de higiene para a 

instituição CASA.  

  

Ademar Dias  

A Rádio Horizonte Algarve, RadioHorizonte.com e AlgarveNoticias.com privilegiam 

as not ícias que julgam ter mais interesse para todos os seus ouvintes e leitores, 

principalmente em todos os concelhos algarvios: Albufeira, Alcoutim, Aljezur, 

Castro Marim, Faro, Lagoa, Lagos, Loulé, Monchique, Olhão, Portimão, São Brás de 

Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António. 

 

Voltar à notícia            
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Segundo António Branco, Diretor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve e investigador nesta área, ?numa região que regista uma 
intensa atividade teatral amadora, nunca houve um momento de encontro entre os atores e de reflexão sobre esta temática.? Veja mais em ALGARVE PRESS DIÁRIO
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Academia da Ualg promove Feira de Emprego 
  

09-04-12 
A Associação Académica da Universidade do Algarve encontra-se a promover uma Feira de 
Emprego, através do seu gabinete de Saídas Profissionais, nos dias 11,12 e 13 de Abril no 
Campus da Penha, no espaço da antiga biblioteca da Escola Superior de Educação e 
Comunicação (ESEC). 

Esta iniciativa conta com a presença de algumas empresas em stands, dando a oportunidade de
promover um contato direto entre estudantes e/ou antigos alunos e o tecido empresarial. 

Durante este 3 dias, terão também lugar palestras nomeadamente, no dia 11 de Abril às 15.00h
com a palestra da empresa Success Work, que irá abordar o tema ?Como encontrar 
rapidamente um Emprego? e, s 16.30h com a apresentação da ERA Portugal, que irá falar do ?
Projecto de Carreira ERA?. 

No dia 13 de Abril, a empresa de formação Competir, apresenta o tema ?A Importância da 
Formação na Empregabilidade das Profissões? e, às 16.30h será a vez da empresa Altervia, que
irá apresentar a palestra ?Talent Lab Academy?. 

O Talent Lab Academy é um programa de desenvolvimento de competências e preparação para 
a vida profissional, que visa dotar os alunos de ferramentas que facilitem a transição entre o 
mundo do universitário e o mercado de trabalho, aumentando as probabilidades de uma 
contratação mais rápida e eficaz. 

Algarve Primeiro:  

Descubra a região

Os Nossos Clientes

Varandas Bar:A 
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EducaÃ§Ã£o 
AssociaÃ§Ã£o Portuguesa de Doentes de 
Parkinson em Faro

A AssociaÃ§Ã£o Portuguesa de Doentes de Parkinson (APDPk), 
atravÃ©s da DelegaÃ§Ã£o do Sotavento Algarvio, como vem sendo 
habitual, dinamiza o EspaÃ§o SaÃºde em DiÃ¡logo em Faro, promovendo 
sess es na semana de 9 a 13 de abril. 

As sess es realizadas encontram-se inseridas nas comemoraÃ§ es do
Dia Internacional de Parkinson e do 5.Âº AniversÃ¡rio da DelegaÃ§Ã£o do
Sotavento Algarvio. 
Programa: EspaÃ§o SaÃºde em DiÃ¡logo: 9 a 13 de Abril 2012 Faro. 
Durante toda a semana o Espa §o terÃ¡ exposiÃ§ o de livros, revistas,
folhetos alusivos Ã  DoenÃ§a de Parkinson. 
 
9 de Abril: Workshop Maquilhagem para 
seniores Â«Bonita em todas as idades!Â»  - Dinamizado pelo grupo de
estagiÃ¡r ias EducaÃ§ o  S o c i a l  d a  U n i v e r s i d a d e  d o  A l g a r v e  â??
DelegaÃ§Ã£o Sotavento APDPk (Ã s 15horas, inscriÃ§Ã£o gratuita); 
11 de Abril: Dia Mundial da DoenÃ§a de Parkinson. ExposiÃ§Ã£o de um filme
alusivo   DoenÃ§a de Parkinson: 10 Anos 10 MontanhasÂ». SessÃ£o de
debate sobre o filme. Entrada gratuita; 
13 de Abril: 14h30: Grupo Auto ajuda de doentes de Parkinson e cuidadores,
aberto ao pÃºblico. Partilha de experiÃªncias. 15h20: ApresentaÃ§Ã£o dos
tranbalhos de pintura dos associados ao pÃºblico. 
16h00: Workhop Terapia do Riso Â« Rir faz bem e Ã© preciso!Â», com
Professor da Universidade convidado. 
17H00: Lanche convivio: Bolo do 5.Âº Anivers ¡rio da DelegaÃ§Ã£o do
Sotavento Algarvio. 
 
A APDPk Ã© uma InstituiÃ§Ã£o Particular de Solidariedade Social com sede
em Lisboa e delegaÃ§Ãµes em todo o paÃs. Os seus principais objectivos
s o sensibilizar para a doen §a de Parkinson, apoiar os doentes e reunir
meios para intervir junto dos organismos competentes. 
 
O EspaÃ§o SaÃºde em DiÃ¡logo, inaugurado em Setembro de 2009 Ã© uma
esp cie de â??loja do cidadÃ£oâ?  dedicada ao doente crÃ³nico, que visa
desenvolver actividades na Ã¡rea da promoÃ§Ã£o da saÃºde e prevenÃ§Ã£o
da doenÃ§a. Trata-se de um projecto da Plataforma SaÃºde em DiÃ¡logo, co-
financiado pelo Alto-Comissariado da SaÃºde e desenvolvido com o apoio da
AdministraÃ§Ã£o Regional de SaÃ de do Algarve e do Hospital de Faro. 
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Para quem gosta de saber tudo.

Com 30 anos de vida, o barlavento Ã© hoje uma referÃªncia no Algarve. Sempre no caminho da 

verdade. Sempre directo ao que interessa. Conta tim-tim por tim-tim o que precisa de saber sobre 

pol tica, desporto, economia, cultura, ambiente, educaÃ§Ã£o e muito mais. Agora, com uma 

ediÃ§Ã£o online, inteiramente grÃ¡tis para os assinantes da ediÃ§Ã£o impressa. 30 anos de 

Algarve num sÃ³ jornal.
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sess es na semana de 9 a 13 de abril. 

As sess es realizadas encontram-se inseridas nas comemoraÃ§ es do
Dia Internacional de Parkinson e do 5.Âº AniversÃ¡rio da DelegaÃ§Ã£o do
Sotavento Algarvio. 
Programa: EspaÃ§o SaÃºde em DiÃ¡logo: 9 a 13 de Abril 2012 Faro. 
Durante toda a semana o Espa §o terÃ¡ exposiÃ§ o de livros, revistas,
folhetos alusivos Ã  DoenÃ§a de Parkinson. 
 
9 de Abril: Workshop Maquilhagem para 
seniores Â«Bonita em todas as idades!Â»  - Dinamizado pelo grupo de
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DelegaÃ§Ã£o Sotavento APDPk (Ã s 15horas, inscriÃ§Ã£o gratuita); 
11 de Abril: Dia Mundial da DoenÃ§a de Parkinson. ExposiÃ§Ã£o de um filme
alusivo   DoenÃ§a de Parkinson: 10 Anos 10 MontanhasÂ». SessÃ£o de
debate sobre o filme. Entrada gratuita; 
13 de Abril: 14h30: Grupo Auto ajuda de doentes de Parkinson e cuidadores,
aberto ao pÃºblico. Partilha de experiÃªncias. 15h20: ApresentaÃ§Ã£o dos
tranbalhos de pintura dos associados ao pÃºblico. 
16h00: Workhop Terapia do Riso Â« Rir faz bem e Ã© preciso!Â», com
Professor da Universidade convidado. 
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A APDPk Ã© uma InstituiÃ§Ã£o Particular de Solidariedade Social com sede
em Lisboa e delegaÃ§Ãµes em todo o paÃs. Os seus principais objectivos
s o sensibilizar para a doen §a de Parkinson, apoiar os doentes e reunir
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financiado pelo Alto-Comissariado da SaÃºde e desenvolvido com o apoio da
AdministraÃ§Ã£o Regional de SaÃ de do Algarve e do Hospital de Faro. 
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Entre os dias 23 e 26 de Junho, o centro histórico de 
Loulé recebeu 22 mil pessoas na 7ª edição (...) 

Q u a n d o  s o u  b o a  s o u  b o a ,  m a s  q u a n d o  s o u  m á  s o u  

m e l h o r

O trabalho de Ana Vidigal em exposição em Lagos,

G l a s g o w  S o u n d z

Victória escocesa em Algés. Resultado final: 2-0

W e e k  i n  P a r a d i s e

O verão algarvio tranforma-se no paraiso da música de dança mundial, num evento que comemora o seu 10º aniversário. 

N o r t o n  a  S u l

Estivemos com a banda no seu regresso ao Algarve no Marginália em Portimão.

P a r c e r i a s

R e d e s  s o c i a i s

PUB

 

O que procuras? PESQUISAR

S o b r e

A RDB nasceu no longínquo mês de Novembro de 2003 com o simples objectivo de proporcionar aos seus leitores uma alternativa aos me
tradicionais, abordando temas diferentes dos usuais, de uma forma distinta e sem restrições editoriais.

Ao longo da sua existência, foi ganhando reconhecimento entre os seus leitores e os intervenientes da vida cultural portuguesa, passando 
a ser parte activa do "movimento".

Foi apoio de mais de 350 eventos, escreveu mais de 2000 artigos, dando a conhecer aos seus leitores eventos dentro dos mundos da Mús
e Artes Performativas ou de Moda, entre outros, organizou ela própria dois eventos, tomando como desculpa os seus aniversários.

O primeiro, em 2005 no bar Lounge, com Phoebus, alter-ego de Afonso Simões e Polar, projecto de música electrónica constituído por Nu
Ricardo Costa, um evento marcado pela afluência demasiado grande para um espaço tão limitado. Já em 2006 foi a vez do Mercado receb
enormes Linda Martini (André Henriques, Pedro Geraldes, Sérgio Lemos, Hélio Morais e Cláudia Guerreiro), que deram um dos melhore
que há memória, arriscando-se a levar o Mercado ao chão numa longa e chuvosa noite. A mesma prosseguiu com os Contra Disco, dupla d
formada por Rui Maia (X-Wife) e o nosso Mário-João.

A sua rede de leitores assíduos foi crescendo com o projecto, passando de zero inscritos na newsletter, em Novembro de 2003, para 4.00
Março de 2007 e mais de 35.000 visitantes únicos por mês. Mas também o número de colaboradores é digno de registo: mais de 40 pess
diferentes escreveram para a RDB, sendo que cerca de 15 eram regulares.

Agora com a V2, promete não viver de feitos passados e continuar a fazer a sua parte no panorama cultural nacional, sendo uma referênci
temas que aborda e interagindo cada vez mais com a sua comunidade de seguidores.

E q u i p a

Hugo Pinheiro
Jornalista & Editor de Música

Nascido em 1981, é um dos fundadores da Rua de Baixo e sempre teve um enorme fascínio pelo mundo da comunicação. Com estudos e fo
feitas na área, passou pelo mundo do jornalismo, decidindo que não se revia nos moldes existentes. Passou para o mundo empresarial, est
à frente do departamento de Marketing de uma conhecida multinacional britânica. Durante a faculdade ajudou a trazer ao mundo a Rua d
tendo a seu cargo a gestão e redacção de conteúdos nas áreas relacionadas com a Música e parcerias publicitárias, e, de uma forma transv
edição dos números do projecto.

Mário-João Camolas
DJ & Editor de Música

Mário-João é formado em História e membro do colectivo RDB desde 2004. Apesar da sua formação, centra a sua atenção no gosto pela e
pela Música, desenvolvendo actividade de DJ desde 2000, estando responsável pela gestão de conteúdos nesta área, além da edição dos p
RDB e execução de tarefas editoriais partilhadas com os restantes membros da equipa.

Pedro Marques
Gestor de Projectos & Editor de Cinema e Teatro

Nascido em 1979, Pedro Marques é um dos fundadores do projecto Rua de Baixo. Embora tenha desenvolvido os sés estudos académicos 
Matemática, sempre se interessou pela cultura e pela escrita. A sua ambição de criar/participar num projecto próprio "materializou-se" n
Baixo, onde tem a seu cargo a função de gestor de conteúdos das áreas relacionadas com o Cinema, Teatro e Artes Performativas. Para al
funções partilha, com os outros membros da equipa, tarefas transversais na gestão do projecto, bem como a redacção de artigos.

P u b l i c i d a d e

O Site da Rua de Baixo apresenta diversas formas de publicitar a sua marca: do tradicional ao arrojado; do normal ao único. Para além de 
apresentarmos todos os standards existentes no mercado on-line, temos um leque de possibilidades originais e criativas que podem ser 
desenvolvidas, tirando proveito das funcionalidade da Web. Seja qual for o seu negócio, a Rua de Baixo terá sempre uma excelente propos
apresentar que irá ao encontro das suas expectativas.

Muitas das maiores e mais bem sucedidas empresas do nosso planeta, nvestem grande parte do seu orçamento em Publicidade Online. N
outro meio lhe garante um conjunto de ferramentas tão completo nem uma proximidade tão grande dos seus clientes ou possíveis cliente
Internet. Está estimado que muito em breve o tempo de utilização da TV um dos maiores canais de comunicação será ultrapassada pela I

Com o avanço tecnológico dos últimos anos a Internet deixou de ser um exclusivo dos computadores. Praticamente todos os telemóveis p
navegação na Internet bem como as consolas de jogos e outros aparelhos portáteis. Com a banalizarão da bada larga e das redes wireless 
possível aceder à Internet em praticamente todo o lado, seja no comboio a caminho do trabalho ou na sala de espera de um consultório. A
em projectos Online irá permitir à sua empresa/marca estar à frente de muitos outros e poupar muito dinheiro em relação à publicidade 

Ao publicitar no site da Rua de Baixo estará a comunicar directamente com pessoas entre os 20 e os 65 anos que se interessam pelas nov
tendências, que vivem maioritariamente em grandes áreas urbanas e que procuram estar informadas sobre tudo o que se passa em seu r
como a ajudar ao desenvolvimento da Cultura em Portugal.

Caso pretenda receber mais informações ou a nossa tabela de preços, pub@ruadebaixo.com.

C r éd i t o s

Conceito
Hugo Pinheiro, Mário João Camolas, Pedro Marques, David Carvalho.

Tecnologia & Desenvolvimento
João Campos, Benjamim Alves.

Vídeo
Filipe Carvalho, Carlos Guedes, Pedro Cruz.

Hosting
Media Temple.

M a n i f e s t o

O projecto ruadebaixo.com nasceu em Novembro de 2003 perante 
a constatação de que os media já pouco ou nada nos trazem de novo.
É nossa intenção manter um lugar de referência a nível nacional 
pela atitude e temas que escolhemos abordar; mantendo sempre a 
nossa identidade e isenção, queremos que os nossos leitores sintam 
que ocupam um papel importante na nossa comunidade e que ela é 
tanto nossa como deles.

As premissas do projecto inicial mantêm-se. Sabemos que muitas 
pessoas não se revêem nos meios de comunicação existentes, 
procurando uma abordagem descomplexada a temas recorrentes 
na imprensa e uma maior abertura à novidade e reconhecimento de
iniciativas individuais ou colectivas.

A RDB dará o seu melhor para não excluir nenhum tema apenas 
pela sua dimensão ou por ser reconhecido como tabu nos restante 
meios. Queremos mostrar o que de melhor se faz no nosso País e no
Mundo em todas as vertentes culturais, garantindo-lhes que aqui 
terão sempre o seu espaço.

Em cada edição, teremos informação sobre todas as áreas da esfera 
cultural nacional e internacional. No mundo da música, estaremos 
atentos a novos projectos e novos lançamentos discográficos. 
Daremos bastante importância à divulgação de espectáculos, ao 
cinema independente e menos comercial, às novas tendências no 
mundo da moda e a tudo aquilo que vale a pena ser divulgado e 
infelizmente não é. Enfim, o que daremos ao leitor será tudo o que 
de novo e diferente se passa no nosso Mundo.

Queremos dar voz aos que geralmente contribuem para o 
aparecimento e/ou implementação de novas alternativas culturais e
que não têm o mesmo acesso aos media porque não são tão 
"vendáveis". A ruadebaixo.com assume-se como um projecto do 
seu tempo e do tempo vindouro, moderno e de leitura fácil, virado 
para um público maioritariamente jovem que procura alternativas 
ao já existente em Portugal. Não quer dizer com isto que não iremos
abordar temas actuais incontornáveis, a perspectiva com que serão 
interpretados é que não será a vigente.

Tal como no passado, a RDB sairá também do mundo virtual. 
Querendo estar junto daqueles que nos apoiam e lêem, seremos 
pólo de iniciativa de eventos dinamizadores de cariz cultural e 
daremos apoio a outros com os quais nos identifiquemos.

Com uma equipa que deixou de se limitar apenas aos seus 
fundadores e colaboradores iniciais, estamos certos disto. Somos 
jovens, ávidos por Cultura e disponíveis para fazer a nossa parte.

Bem-vindo à Rua!

E-M a i l

Contacto Geral
geral@ruadebaixo.com

Colectivo RDB
rdb@ruadebaixo.com

Imprensa
press@ruadebaixo.com

M o r a d a

RDB - Alternative Cultural Collective
Apartado 506
2820-999
Charneca da Caparica

T e l e f o n e

Hugo Pinheiro
00351 96 449 65 52

Mário-João Camolas
00351 91 731 77 74

Pedro Marques
00351 96 674 43 79

FAST FOOD 

II ALGARVE DESIGN MEETING

O II Algarve Design Meeting é um ciclo de seminários com o tema: Design, Inovação e 

Empreendedorismo, que tem como objetivo divulgar e refletir sobre alguns projetos de design 

de comunicação nacionais e internacionais que têm sido desenvolvidos por diferentes designers 

e que tenham de algum modo contribuído para a dinamização de algum serviço, produto, 

organização, região, etc.

Organizado pelo Curso de Design de Comunicação (Departamento de Comunicação, Artes e 

Design da Universidade do Algarve – ESEC), em parceria com a Direção Regional de Cultura do 

Algarve – DRCA, pretende-se uma vez mais reforçar a importância desta actividade como uma 

disciplina estratégica, fundamental para o desenvolvimento económico, social ou cultural.

O encontro será realizado no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDR – Faro) durante os dias 1 e 2 de Junho. 

Irá ainda ser inaugurada no mesmo local uma exposição de trabalhos dos alunos finalistas do 

Curso de Design de Comunicação da UAlg-ESEC e que estará patente até ao final do mês de 

Junho.

Mais informações:

Datas

Seminários: 01 e 02 de Junho

Exposição de trabalhos: 01 a 30 de Junho

Destinatários: Estudantes, investigadores, docentes e profissionais da área do design de 

comunicação, empresas, instituições, recursos humanos, relações públicas, profissionais da 

comunicação, etc.
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Entre os dias 23 e 26 de Junho, o centro histórico de 
Loulé recebeu 22 mil pessoas na 7ª edição (...) 

Q u a n d o  s o u  b o a  s o u  b o a ,  m a s  q u a n d o  s o u  m á  s o u  

m e l h o r

O trabalho de Ana Vidigal em exposição em Lagos,

G l a s g o w  S o u n d z

Victória escocesa em Algés. Resultado final: 2-0

W e e k  i n  P a r a d i s e

O verão algarvio tranforma-se no paraiso da música de dança mundial, num evento que comemora o seu 10º aniversário. 

N o r t o n  a  S u l

Estivemos com a banda no seu regresso ao Algarve no Marginália em Portimão.

P a r c e r i a s

R e d e s  s o c i a i s

PUB

 

O que procuras? PESQUISAR

S o b r e

A RDB nasceu no longínquo mês de Novembro de 2003 com o simples objectivo de proporcionar aos seus leitores uma alternativa aos me
tradicionais, abordando temas diferentes dos usuais, de uma forma distinta e sem restrições editoriais.

Ao longo da sua existência, foi ganhando reconhecimento entre os seus leitores e os intervenientes da vida cultural portuguesa, passando 
a ser parte activa do "movimento".

Foi apoio de mais de 350 eventos, escreveu mais de 2000 artigos, dando a conhecer aos seus leitores eventos dentro dos mundos da Mús
e Artes Performativas ou de Moda, entre outros, organizou ela própria dois eventos, tomando como desculpa os seus aniversários.

O primeiro, em 2005 no bar Lounge, com Phoebus, alter-ego de Afonso Simões e Polar, projecto de música electrónica constituído por Nu
Ricardo Costa, um evento marcado pela afluência demasiado grande para um espaço tão limitado. Já em 2006 foi a vez do Mercado receb
enormes Linda Martini (André Henriques, Pedro Geraldes, Sérgio Lemos, Hélio Morais e Cláudia Guerreiro), que deram um dos melhore
que há memória, arriscando-se a levar o Mercado ao chão numa longa e chuvosa noite. A mesma prosseguiu com os Contra Disco, dupla d
formada por Rui Maia (X-Wife) e o nosso Mário-João.

A sua rede de leitores assíduos foi crescendo com o projecto, passando de zero inscritos na newsletter, em Novembro de 2003, para 4.00
Março de 2007 e mais de 35.000 visitantes únicos por mês. Mas também o número de colaboradores é digno de registo: mais de 40 pess
diferentes escreveram para a RDB, sendo que cerca de 15 eram regulares.

Agora com a V2, promete não viver de feitos passados e continuar a fazer a sua parte no panorama cultural nacional, sendo uma referênci
temas que aborda e interagindo cada vez mais com a sua comunidade de seguidores.

E q u i p a

Hugo Pinheiro
Jornalista & Editor de Música

Nascido em 1981, é um dos fundadores da Rua de Baixo e sempre teve um enorme fascínio pelo mundo da comunicação. Com estudos e fo
feitas na área, passou pelo mundo do jornalismo, decidindo que não se revia nos moldes existentes. Passou para o mundo empresarial, est
à frente do departamento de Marketing de uma conhecida multinacional britânica. Durante a faculdade ajudou a trazer ao mundo a Rua d
tendo a seu cargo a gestão e redacção de conteúdos nas áreas relacionadas com a Música e parcerias publicitárias, e, de uma forma transv
edição dos números do projecto.

Mário-João Camolas
DJ & Editor de Música

Mário-João é formado em História e membro do colectivo RDB desde 2004. Apesar da sua formação, centra a sua atenção no gosto pela e
pela Música, desenvolvendo actividade de DJ desde 2000, estando responsável pela gestão de conteúdos nesta área, além da edição dos p
RDB e execução de tarefas editoriais partilhadas com os restantes membros da equipa.

Pedro Marques
Gestor de Projectos & Editor de Cinema e Teatro

Nascido em 1979, Pedro Marques é um dos fundadores do projecto Rua de Baixo. Embora tenha desenvolvido os sés estudos académicos 
Matemática, sempre se interessou pela cultura e pela escrita. A sua ambição de criar/participar num projecto próprio "materializou-se" n
Baixo, onde tem a seu cargo a função de gestor de conteúdos das áreas relacionadas com o Cinema, Teatro e Artes Performativas. Para al
funções partilha, com os outros membros da equipa, tarefas transversais na gestão do projecto, bem como a redacção de artigos.

P u b l i c i d a d e

O Site da Rua de Baixo apresenta diversas formas de publicitar a sua marca: do tradicional ao arrojado; do normal ao único. Para além de 
apresentarmos todos os standards existentes no mercado on-line, temos um leque de possibilidades originais e criativas que podem ser 
desenvolvidas, tirando proveito das funcionalidade da Web. Seja qual for o seu negócio, a Rua de Baixo terá sempre uma excelente propos
apresentar que irá ao encontro das suas expectativas.

Muitas das maiores e mais bem sucedidas empresas do nosso planeta, nvestem grande parte do seu orçamento em Publicidade Online. N
outro meio lhe garante um conjunto de ferramentas tão completo nem uma proximidade tão grande dos seus clientes ou possíveis cliente
Internet. Está estimado que muito em breve o tempo de utilização da TV um dos maiores canais de comunicação será ultrapassada pela I

Com o avanço tecnológico dos últimos anos a Internet deixou de ser um exclusivo dos computadores. Praticamente todos os telemóveis p
navegação na Internet bem como as consolas de jogos e outros aparelhos portáteis. Com a banalizarão da bada larga e das redes wireless 
possível aceder à Internet em praticamente todo o lado, seja no comboio a caminho do trabalho ou na sala de espera de um consultório. A
em projectos Online irá permitir à sua empresa/marca estar à frente de muitos outros e poupar muito dinheiro em relação à publicidade 

Ao publicitar no site da Rua de Baixo estará a comunicar directamente com pessoas entre os 20 e os 65 anos que se interessam pelas nov
tendências, que vivem maioritariamente em grandes áreas urbanas e que procuram estar informadas sobre tudo o que se passa em seu r
como a ajudar ao desenvolvimento da Cultura em Portugal.

Caso pretenda receber mais informações ou a nossa tabela de preços, pub@ruadebaixo.com.

C r éd i t o s

Conceito
Hugo Pinheiro, Mário João Camolas, Pedro Marques, David Carvalho.

Tecnologia & Desenvolvimento
João Campos, Benjamim Alves.

Vídeo
Filipe Carvalho, Carlos Guedes, Pedro Cruz.

Hosting
Media Temple.

M a n i f e s t o

O projecto ruadebaixo.com nasceu em Novembro de 2003 perante 
a constatação de que os media já pouco ou nada nos trazem de novo.
É nossa intenção manter um lugar de referência a nível nacional 
pela atitude e temas que escolhemos abordar; mantendo sempre a 
nossa identidade e isenção, queremos que os nossos leitores sintam 
que ocupam um papel importante na nossa comunidade e que ela é 
tanto nossa como deles.

As premissas do projecto inicial mantêm-se. Sabemos que muitas 
pessoas não se revêem nos meios de comunicação existentes, 
procurando uma abordagem descomplexada a temas recorrentes 
na imprensa e uma maior abertura à novidade e reconhecimento de
iniciativas individuais ou colectivas.

A RDB dará o seu melhor para não excluir nenhum tema apenas 
pela sua dimensão ou por ser reconhecido como tabu nos restante 
meios. Queremos mostrar o que de melhor se faz no nosso País e no
Mundo em todas as vertentes culturais, garantindo-lhes que aqui 
terão sempre o seu espaço.

Em cada edição, teremos informação sobre todas as áreas da esfera 
cultural nacional e internacional. No mundo da música, estaremos 
atentos a novos projectos e novos lançamentos discográficos. 
Daremos bastante importância à divulgação de espectáculos, ao 
cinema independente e menos comercial, às novas tendências no 
mundo da moda e a tudo aquilo que vale a pena ser divulgado e 
infelizmente não é. Enfim, o que daremos ao leitor será tudo o que 
de novo e diferente se passa no nosso Mundo.

Queremos dar voz aos que geralmente contribuem para o 
aparecimento e/ou implementação de novas alternativas culturais e
que não têm o mesmo acesso aos media porque não são tão 
"vendáveis". A ruadebaixo.com assume-se como um projecto do 
seu tempo e do tempo vindouro, moderno e de leitura fácil, virado 
para um público maioritariamente jovem que procura alternativas 
ao já existente em Portugal. Não quer dizer com isto que não iremos
abordar temas actuais incontornáveis, a perspectiva com que serão 
interpretados é que não será a vigente.

Tal como no passado, a RDB sairá também do mundo virtual. 
Querendo estar junto daqueles que nos apoiam e lêem, seremos 
pólo de iniciativa de eventos dinamizadores de cariz cultural e 
daremos apoio a outros com os quais nos identifiquemos.

Com uma equipa que deixou de se limitar apenas aos seus 
fundadores e colaboradores iniciais, estamos certos disto. Somos 
jovens, ávidos por Cultura e disponíveis para fazer a nossa parte.

Bem-vindo à Rua!

E-M a i l

Contacto Geral
geral@ruadebaixo.com

Colectivo RDB
rdb@ruadebaixo.com

Imprensa
press@ruadebaixo.com

M o r a d a

RDB - Alternative Cultural Collective
Apartado 506
2820-999
Charneca da Caparica

T e l e f o n e

Hugo Pinheiro
00351 96 449 65 52

Mário-João Camolas
00351 91 731 77 74

Pedro Marques
00351 96 674 43 79

FAST FOOD 

II ALGARVE DESIGN MEETING

O II Algarve Design Meeting é um ciclo de seminários com o tema: Design, Inovação e 

Empreendedorismo, que tem como objetivo divulgar e refletir sobre alguns projetos de design 

de comunicação nacionais e internacionais que têm sido desenvolvidos por diferentes designers 

e que tenham de algum modo contribuído para a dinamização de algum serviço, produto, 

organização, região, etc.

Organizado pelo Curso de Design de Comunicação (Departamento de Comunicação, Artes e 

Design da Universidade do Algarve – ESEC), em parceria com a Direção Regional de Cultura do 

Algarve – DRCA, pretende-se uma vez mais reforçar a importância desta actividade como uma 

disciplina estratégica, fundamental para o desenvolvimento económico, social ou cultural.

O encontro será realizado no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDR – Faro) durante os dias 1 e 2 de Junho. 

Irá ainda ser inaugurada no mesmo local uma exposição de trabalhos dos alunos finalistas do 

Curso de Design de Comunicação da UAlg-ESEC e que estará patente até ao final do mês de 

Junho.

Mais informações:

Datas

Seminários: 01 e 02 de Junho

Exposição de trabalhos: 01 a 30 de Junho

Destinatários: Estudantes, investigadores, docentes e profissionais da área do design de 

comunicação, empresas, instituições, recursos humanos, relações públicas, profissionais da 

comunicação, etc.
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Entre os dias 23 e 26 de Junho, o centro histórico de 
Loulé recebeu 22 mil pessoas na 7ª edição (...) 

Q u a n d o  s o u  b o a  s o u  b o a ,  m a s  q u a n d o  s o u  m á  s o u  

m e l h o r

O trabalho de Ana Vidigal em exposição em Lagos,

G l a s g o w  S o u n d z

Victória escocesa em Algés. Resultado final: 2-0

W e e k  i n  P a r a d i s e

O verão algarvio tranforma-se no paraiso da música de dança mundial, num evento que comemora o seu 10º aniversário. 

N o r t o n  a  S u l

Estivemos com a banda no seu regresso ao Algarve no Marginália em Portimão.

P a r c e r i a s

R e d e s  s o c i a i s

PUB

 

O que procuras? PESQUISAR

S o b r e

A RDB nasceu no longínquo mês de Novembro de 2003 com o simples objectivo de proporcionar aos seus leitores uma alternativa aos me
tradicionais, abordando temas diferentes dos usuais, de uma forma distinta e sem restrições editoriais.

Ao longo da sua existência, foi ganhando reconhecimento entre os seus leitores e os intervenientes da vida cultural portuguesa, passando 
a ser parte activa do "movimento".

Foi apoio de mais de 350 eventos, escreveu mais de 2000 artigos, dando a conhecer aos seus leitores eventos dentro dos mundos da Mús
e Artes Performativas ou de Moda, entre outros, organizou ela própria dois eventos, tomando como desculpa os seus aniversários.

O primeiro, em 2005 no bar Lounge, com Phoebus, alter-ego de Afonso Simões e Polar, projecto de música electrónica constituído por Nu
Ricardo Costa, um evento marcado pela afluência demasiado grande para um espaço tão limitado. Já em 2006 foi a vez do Mercado receb
enormes Linda Martini (André Henriques, Pedro Geraldes, Sérgio Lemos, Hélio Morais e Cláudia Guerreiro), que deram um dos melhore
que há memória, arriscando-se a levar o Mercado ao chão numa longa e chuvosa noite. A mesma prosseguiu com os Contra Disco, dupla d
formada por Rui Maia (X-Wife) e o nosso Mário-João.

A sua rede de leitores assíduos foi crescendo com o projecto, passando de zero inscritos na newsletter, em Novembro de 2003, para 4.00
Março de 2007 e mais de 35.000 visitantes únicos por mês. Mas também o número de colaboradores é digno de registo: mais de 40 pess
diferentes escreveram para a RDB, sendo que cerca de 15 eram regulares.

Agora com a V2, promete não viver de feitos passados e continuar a fazer a sua parte no panorama cultural nacional, sendo uma referênci
temas que aborda e interagindo cada vez mais com a sua comunidade de seguidores.

E q u i p a

Hugo Pinheiro
Jornalista & Editor de Música

Nascido em 1981, é um dos fundadores da Rua de Baixo e sempre teve um enorme fascínio pelo mundo da comunicação. Com estudos e fo
feitas na área, passou pelo mundo do jornalismo, decidindo que não se revia nos moldes existentes. Passou para o mundo empresarial, est
à frente do departamento de Marketing de uma conhecida multinacional britânica. Durante a faculdade ajudou a trazer ao mundo a Rua d
tendo a seu cargo a gestão e redacção de conteúdos nas áreas relacionadas com a Música e parcerias publicitárias, e, de uma forma transv
edição dos números do projecto.

Mário-João Camolas
DJ & Editor de Música

Mário-João é formado em História e membro do colectivo RDB desde 2004. Apesar da sua formação, centra a sua atenção no gosto pela e
pela Música, desenvolvendo actividade de DJ desde 2000, estando responsável pela gestão de conteúdos nesta área, além da edição dos p
RDB e execução de tarefas editoriais partilhadas com os restantes membros da equipa.

Pedro Marques
Gestor de Projectos & Editor de Cinema e Teatro

Nascido em 1979, Pedro Marques é um dos fundadores do projecto Rua de Baixo. Embora tenha desenvolvido os sés estudos académicos 
Matemática, sempre se interessou pela cultura e pela escrita. A sua ambição de criar/participar num projecto próprio "materializou-se" n
Baixo, onde tem a seu cargo a função de gestor de conteúdos das áreas relacionadas com o Cinema, Teatro e Artes Performativas. Para al
funções partilha, com os outros membros da equipa, tarefas transversais na gestão do projecto, bem como a redacção de artigos.

P u b l i c i d a d e

O Site da Rua de Baixo apresenta diversas formas de publicitar a sua marca: do tradicional ao arrojado; do normal ao único. Para além de 
apresentarmos todos os standards existentes no mercado on-line, temos um leque de possibilidades originais e criativas que podem ser 
desenvolvidas, tirando proveito das funcionalidade da Web. Seja qual for o seu negócio, a Rua de Baixo terá sempre uma excelente propos
apresentar que irá ao encontro das suas expectativas.

Muitas das maiores e mais bem sucedidas empresas do nosso planeta, nvestem grande parte do seu orçamento em Publicidade Online. N
outro meio lhe garante um conjunto de ferramentas tão completo nem uma proximidade tão grande dos seus clientes ou possíveis cliente
Internet. Está estimado que muito em breve o tempo de utilização da TV um dos maiores canais de comunicação será ultrapassada pela I

Com o avanço tecnológico dos últimos anos a Internet deixou de ser um exclusivo dos computadores. Praticamente todos os telemóveis p
navegação na Internet bem como as consolas de jogos e outros aparelhos portáteis. Com a banalizarão da bada larga e das redes wireless 
possível aceder à Internet em praticamente todo o lado, seja no comboio a caminho do trabalho ou na sala de espera de um consultório. A
em projectos Online irá permitir à sua empresa/marca estar à frente de muitos outros e poupar muito dinheiro em relação à publicidade 

Ao publicitar no site da Rua de Baixo estará a comunicar directamente com pessoas entre os 20 e os 65 anos que se interessam pelas nov
tendências, que vivem maioritariamente em grandes áreas urbanas e que procuram estar informadas sobre tudo o que se passa em seu r
como a ajudar ao desenvolvimento da Cultura em Portugal.

Caso pretenda receber mais informações ou a nossa tabela de preços, pub@ruadebaixo.com.

C r éd i t o s

Conceito
Hugo Pinheiro, Mário João Camolas, Pedro Marques, David Carvalho.

Tecnologia & Desenvolvimento
João Campos, Benjamim Alves.

Vídeo
Filipe Carvalho, Carlos Guedes, Pedro Cruz.

Hosting
Media Temple.

M a n i f e s t o

O projecto ruadebaixo.com nasceu em Novembro de 2003 perante 
a constatação de que os media já pouco ou nada nos trazem de novo.
É nossa intenção manter um lugar de referência a nível nacional 
pela atitude e temas que escolhemos abordar; mantendo sempre a 
nossa identidade e isenção, queremos que os nossos leitores sintam 
que ocupam um papel importante na nossa comunidade e que ela é 
tanto nossa como deles.

As premissas do projecto inicial mantêm-se. Sabemos que muitas 
pessoas não se revêem nos meios de comunicação existentes, 
procurando uma abordagem descomplexada a temas recorrentes 
na imprensa e uma maior abertura à novidade e reconhecimento de
iniciativas individuais ou colectivas.

A RDB dará o seu melhor para não excluir nenhum tema apenas 
pela sua dimensão ou por ser reconhecido como tabu nos restante 
meios. Queremos mostrar o que de melhor se faz no nosso País e no
Mundo em todas as vertentes culturais, garantindo-lhes que aqui 
terão sempre o seu espaço.

Em cada edição, teremos informação sobre todas as áreas da esfera 
cultural nacional e internacional. No mundo da música, estaremos 
atentos a novos projectos e novos lançamentos discográficos. 
Daremos bastante importância à divulgação de espectáculos, ao 
cinema independente e menos comercial, às novas tendências no 
mundo da moda e a tudo aquilo que vale a pena ser divulgado e 
infelizmente não é. Enfim, o que daremos ao leitor será tudo o que 
de novo e diferente se passa no nosso Mundo.

Queremos dar voz aos que geralmente contribuem para o 
aparecimento e/ou implementação de novas alternativas culturais e
que não têm o mesmo acesso aos media porque não são tão 
"vendáveis". A ruadebaixo.com assume-se como um projecto do 
seu tempo e do tempo vindouro, moderno e de leitura fácil, virado 
para um público maioritariamente jovem que procura alternativas 
ao já existente em Portugal. Não quer dizer com isto que não iremos
abordar temas actuais incontornáveis, a perspectiva com que serão 
interpretados é que não será a vigente.

Tal como no passado, a RDB sairá também do mundo virtual. 
Querendo estar junto daqueles que nos apoiam e lêem, seremos 
pólo de iniciativa de eventos dinamizadores de cariz cultural e 
daremos apoio a outros com os quais nos identifiquemos.

Com uma equipa que deixou de se limitar apenas aos seus 
fundadores e colaboradores iniciais, estamos certos disto. Somos 
jovens, ávidos por Cultura e disponíveis para fazer a nossa parte.

Bem-vindo à Rua!

E-M a i l

Contacto Geral
geral@ruadebaixo.com

Colectivo RDB
rdb@ruadebaixo.com

Imprensa
press@ruadebaixo.com

M o r a d a

RDB - Alternative Cultural Collective
Apartado 506
2820-999
Charneca da Caparica

T e l e f o n e

Hugo Pinheiro
00351 96 449 65 52

Mário-João Camolas
00351 91 731 77 74

Pedro Marques
00351 96 674 43 79

FAST FOOD 

II ALGARVE DESIGN MEETING

O II Algarve Design Meeting é um ciclo de seminários com o tema: Design, Inovação e 

Empreendedorismo, que tem como objetivo divulgar e refletir sobre alguns projetos de design 

de comunicação nacionais e internacionais que têm sido desenvolvidos por diferentes designers 

e que tenham de algum modo contribuído para a dinamização de algum serviço, produto, 

organização, região, etc.

Organizado pelo Curso de Design de Comunicação (Departamento de Comunicação, Artes e 

Design da Universidade do Algarve – ESEC), em parceria com a Direção Regional de Cultura do 

Algarve – DRCA, pretende-se uma vez mais reforçar a importância desta actividade como uma 

disciplina estratégica, fundamental para o desenvolvimento económico, social ou cultural.

O encontro será realizado no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve (CCDR – Faro) durante os dias 1 e 2 de Junho. 

Irá ainda ser inaugurada no mesmo local uma exposição de trabalhos dos alunos finalistas do 

Curso de Design de Comunicação da UAlg-ESEC e que estará patente até ao final do mês de 

Junho.

Mais informações:

Datas

Seminários: 01 e 02 de Junho

Exposição de trabalhos: 01 a 30 de Junho

Destinatários: Estudantes, investigadores, docentes e profissionais da área do design de 

comunicação, empresas, instituições, recursos humanos, relações públicas, profissionais da 

comunicação, etc.
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Tribuna da Madeira   Tiragem: 11000

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 17,89 x 14,29 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41180412 06-04-2012 | Economia
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 17,47 x 36,90 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41196621 05-04-2012
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  Tiragem: 3000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 9,57 x 13,28 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41196491 05-04-2012
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Bolsa de Investigação III (m/f) (05-04-12)
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2012

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-III-
mf-05-04-12?viewall=true&print=true

 

Centro de Ciências do Mar do Algarve

 

 No âmbito do projeto PTDC/MAR/108105/2008

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0009/2012

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo de Investigação Científica MAREE- Marine Ecology

and Evolution (), abre concurso para atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto

PTDC/MAR/108105/2008 (HYBRID), designado por "Mecanismos de coexistência de espécies com

isolamento reprodutivo incompleto: barreiras à hibridação em organismos marinhos com fertilização

externa", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) / MCTES-PIDDAC, nas

seguintes condições:

 

 1. Análise de dados de sequências de transcriptomas obtidos de algas Fucus durante diferentes fases

do ciclo reprodutivo;

 

 2. Organização dos dados em bases em mySQL, sequence assembly (mira), BLAST searches, etc.

 

 3. Obtenção de contigs e reads pre library, e de annotation terms.

 

 Doutor Gareth Anthony Pearson, Investigador Auxiliar do CCMAR.

 

 1. Licenciatura na área da Biologia ou da Informática.

 

 1. Média final da licenciatura (50%)

 

 2. Experiência em Bioinformática (50%)

 

 O Júri poderá recorrer a entrevista no sentido de solicitar esclarecimentos adicionais, que considere

necessários.
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 Duração de 6 meses, com inicio previsto para Maio de 2012, em regime de exclusividade,

eventualmente renovável por períodos adicionais até ao limite da duração do projeto de investigação

no qual se enquadra, conforme regulamento de bolsas de investigação cientifica do CCMAR em.

 

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

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

 

 : De 5 de Abril de 2012 a 19 de Abril de 2012.

 

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

incluir carta de motivação, uma cópia do certificado de habilitações, curriculum vitae, cópia de Bilhete

de Identidade ou passaporte, número de identificação fiscal, e eventualmente referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas com a Ref. ª: CCMAR/BI/0009/2012 por e-mail paraou por

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

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

escrito.

 

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

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.

 

 Doutor Gareth Anthony Pearson, Investigador Auxiliar do CCMAR (presidente do juri), Professora

Doutora Maria Ester Tavares Alvares Serrão, Professora Auxiliar com Agregação da Universidade do

Algarve e Investigadora no CCMAR (vogal) e Doutora Sara Judite Lopes Teixeira, Bolseira Pós-

Doutorada no CCMAR (Vogal).

 

 [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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  Tiragem: 18000

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 5,07 x 4,81 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41122630 05-04-2012
ERA procura no Algarve
Quatro lojas ERA da região do Algarve
vão participar na feira de emprego da
Universidade do Algarve, entre 11 e 13
de abril, no Campus da Penha. Em
comunicado, a imobiliária explica que
pretende captar novos talentos para
reforçar a sua rede com comerciais
e administrativos “jovens, ambiciosos
e proativos”. Globalmente, a ERA
Portugal pretende contratar 1500
novos colaboradores este ano
e no próximo.
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OJE.pt   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 41121887 05-04-2012
 

 

 

Quinta-Feira 5 Abril de 2012 Passatempos Conferências Registo/Alterar Dados Assinaturas Pesquisa

 

Emprego e Formação Residencial e Lazer Poupar e Investir Mais Responsável Exportar e Internacionalizar

Texto a pesquisar

NOTICIAS

 

Ver Todas
 

Despesa pesa pouco no recuo do défice

05/04/12, 01:05

Endesa procura mais oportunidades em Portugal

05/04/12, 01:04

Subsídios repostos em 2015

05/04/12, 01:03

Monsanto eleva previsão de lucro anual

05/04/12, 01:02

BCE mantém medidas anticrise

05/04/12, 01:01

China acelera abertura dos mercados

05/04/12, 01:00

FMI admite relaxar metas do défice caso recessão

agrave

04/04/12, 20:12

© 2008 Megafin 

Sociedade Editorial S.A.

QUEM SOMOS | PUBLICIDADE | EDITORIAL | DISTRIBUIÇÃO / ASSINATURAS | CO

Not ícias Mercados Gente e Negócios Suplementos PME News Esp. de Negócios M. Seguro Especiais Lifestyle Desporto

Notícias
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Decoração

Hotelaria e Resorts

Bem-vindo ao 

Condomínio

Perspectivas

Oferta de Imoveis

Pensar Energia

05/04/12, 00:01

OJE

Quatro lojas ERA da região do Algarve 
vão participar na feira de emprego da 
Universidade do Algarve, entre 11 e 13 de 
abril, no Campus da Penha. 
 
Em comunicado, a imobiliária explica que 
pretende captar novos talentos para 
reforçar a sua rede com comerciais e 
administrativos "jovens, ambiciosos e 
proativos". Globalmente, a ERA Portugal 

pretende contratar 1500 novos colaboradores este ano e no próximo.

ERA procura no Algarve

0 votos    Página 1 de 1
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Notícias num Clique | Educação para os media no distrito de Castelo Branco,
investigação desenvolvida no IPCB considerada de "Produção científica relevante"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2012

Meio: Diário Digital Castelo Branco

Online

URL: http://www.diariodigitalcastelobranco.pt/detalhe.php?id=6146

 

O Relatório Final do projeto de investigação "Educação para os media no Distrito de Castelo Branco",

que tinha como investigadora responsável Maria Helena Menezes, docente do IPCB/Escola Superior de

Educação de Castelo Branco, foi Aprovado pela Comissão de Educação da Fundação para a Ciência e

Tecnologia (FCT), que o considerou de "Produção científica relevante".

 

 

A avaliação efetuada pela FCT revela que "os objetivos científicos previstos foram plenamente

atingidos" e que "os resultados evidenciam grande qualidade científica, nomeadamente ao nível das

publicações em revistas internacionais com refere".

 

 

A Comissão de Educação da FCT refere ainda que "o projeto contribuiu para a formação de jovens

investigadores e para a projeção internacional da equipa envolvida" e que o "relatório reflete trabalho

de mérito em particular a criação de rede de escolas que importa manter e dinamizar".

 

 

O projeto "Educação para os Média na Região de Castelo Branco", que vigorou entre Outubro de 2007

e Março de 2011, foi desenvolvido em 24 escolas e agrupamentos de escolas do distrito, tendo

envolvido cerca de 150 professores e mais de 500 alunos, desde o 1º Ciclo ao Ensino Secundário. Foi

financiado pela FCT e esteve sediado localmente na ESECB.

 

 

No âmbito do projeto foi produzido um DVD de apoio a alunos e professores para a produção de

jornais escolares, um sítio Internet, uma plataforma de produção de jornais escolares on-line e um

manual de apoio à utilização do DVD e da plataforma. Do trabalho da equipa resultaram 40

comunicações em conferências científicas internacionais e 32 publicações, entre as quais três livros,

bem como uma tese de doutoramento e uma dissertação de mestrado. Foi ainda realizada formação

em serviço para 150 professores do Distrito e organizado um concurso de jornais escolares. Em 2010

o Jornal Reconquista, parceiro fulcral do projeto tornou-se oi primeiro jornal português a ser
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distinguido pela Associação Mundial de Jornais pelo seu trabalho na área da Educação e Jornalismo. O

prémio foi entregue em São Francisco (EUA), em Novembro desse ano.

 

 

A equipa de investigação foi constituída por Maria Helena Menezes (investigadora responsável), Vitor

Tomé, Guilhermina Miranda, João Ruivo e Cristina Ponte. Foram consultores Evelyne Bevort (Ministério

da Educação de França), Pier Cesare Rivoltella (Universidade Católica de Milão), Vitor Reia-Baptista

(Universidade do Algarve), António Fidalgo (Universidade da Beira Interior) e bolseiros Ricardo Morais

(UBI), Fernando Mateus (IPCB), Lídia Barata (UBI), Nuno Ricardo Fernandes (Ubi) e Olga Gordino

(IPCB).

 

 

O projeto contou ainda com a participação efetiva do Jornal Reconquista (que imprimiu cerca de 100

mil cópias de jornais escolares a título gratuito), da empresa de software Netsigma, bem como com a

colaboração efetiva da Câmara de Castelo Branco, Governo Civil de Castelo Branco, Associação de

Desenvolvimento para a Raia Centro Sul (Adraces), Associação Nacional de Professores e jornal Ensino

Magazine.
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Faro: «Algarve e organização municipal na época moderna» é tema de palestra
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/04/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126382

 

A livraria Leya no Pátio, em Faro, recebe este sábado, 7, às 16:00 horas, uma palestra do historiador

Joaquim Romero Magalhães, subordinada ao tema Algarve e organização municipal na época

moderna.

 

 Joaquim Romero Magalhães, que nasceu e estudou em Faro, é professor catedrático da Faculdade de

Economia da Universidade de Coimbra, foi comissário-geral da Comissão Nacional para as

Comemorações dos Descobrimentos e é autor de vasta bibliografia, dirigindo os Anais do Município de

Faro desde 2009.

 

 Participam também na sessão António Rosa Mendes, professor do departamento de História,

Arqueologia e Património da Universidade do Algarve e diretor da biblioteca da UAlg, e Andreia

Fidalgo, professora da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da UAlg.

 

 Redacção DORS

 

 07:41 quinta-feira, 05 abril 2012
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DiáriOnline Algarve Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 41134149 05-04-2012

Director: José Mateus Moreno

Chefe de Redacção: Natália L. Moreno 

 

Região Sul > Cultura > Notícia

Sin-Cera promove Curso Livre de Teatro
O Sin-Cera ? Grupo de Teatro da Universidade do Algarve vai promover mais um Curso Livre de Teatro, entre 23 de abril e 28 de junho, dirigido a todos os que procuram novas experiências no âmbito teatral.  

O aluno irá trabalhar os pontos básicos para o entendimento do jogo teatral do ponto de vista do ator, num curso dividido em três módulos, «Jogo e Improvisação», «A Personagem» e «Texto e Criação». 

A formação decorrerá na sala 55 da Escola Superior de Educação e Comunicação da UAlg, todas as segundas e quintas-feiras, das 21:00 horas às 23:30. Inscrições e informações pelo sítio 

http://www.fisalia.com/sincera . 

Redacção DORS
11:37 quinta-feira, 05 abril 2012 
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DiáriOnline Algarve Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 41134142 05-04-2012

Director: José Mateus Moreno

Chefe de Redacção: Natália L. Moreno 

 

Região Sul > Economia > Notícia

IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos na UAlg
O auditório Verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (UAlg), no campus de Gambelas, vai acolher, dias 20 e 21 de abril, o IV Colóquio Nacional da Produção de Pequenos Frutos. 

Trata-se de uma organização conjunta do Instituto Nacional dos Recursos Biológicos (INRB), Associação Portuguesa de Horticultura (APH) e Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional (COTHN). 

Este colóquio terá como tema central «Sustentabilidade e Competitividade para Exportação», desenrolando-se em torno dos temas «Cultura de Pequenos Frutos», «Ambiente» e «Qualidade e Pós-colheita». 

Pretende-se que seja um local privilegiado de encontro e intercâmbio de experiências e conhecimento entre todos os agentes intervenientes na fileira dos pequenos frutos (morango, framboesa, mirtilo, amora e 

groselha), designadamente produtores, empresários, investigadores, professores, estudantes e técnicos. 

Redacção DORS
07:24 quinta-feira, 05 abril 2012 

Página 113



DiáriOnline Algarve Online   País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Online

  Pag.: 1 de 1ID: 41134143 05-04-2012

Director: José Mateus Moreno

Chefe de Redacção: Natália L. Moreno 

 

Região Sul > Cultura > Notícia

Gonçalo Pescada e Orquestra do Algarve lançam CD com obras de Piazzolla
O acordeonista algarvio Gonçalo Pescada e a Orquestra do Algarve vão lançar um CD inteiramente dedicado a obras do compositor Astor Piazzolla, o 

qual foi gravado em novembro de 2008, no Grande Auditório da Universidade do Algarve, sob a direção do maestro Cesário Costa. 

O trabalho conta com a apresentação mundial das «Quatro Estações Porteñas», escritas na década de 1960, agora com um arranjo moderno para 

acordeão e orquestra do compositor Ian Mikirtoumov e também com o concerto para Bandonéon e Orquestra, denominado «Aconcágua» por ser, tal 

como a montanha argentina, o pico mais alto do repertório escrito por Astor Piazzolla. 

A apresentação oficial do CD está agendada para o dia 14 de abril, pelas 19:00 horas, na FNAC do Algarve Shopping, na Guia. 

Redacção DORS
09:53 quinta-feira, 05 abril 2012 
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Postal do Algarve   Tiragem: 9440
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  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 28,83 x 17,94 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 41158584 05-04-2012 | Cultura

As previsões meteorológicas na-
cionais e internacionais anunciam, 
para os próximos tempos, clima de 
crise com precipitação. De forma a 
alterar esta atmosfera nublosa que 
constantemente preveem e que não 
me apraz, apetece-me fazer outra an-
tevisão meteorológica para o Algarve. 
Prevejo altos níveis de raios de cultura 
e elevados graus de temperatura cria-
tiva. Irão cair igualmente aguaceiros 
de comunidades artístico-culturais, 
que irão regar-nos sensorialmente e 
germinar culturalmente o território 
de forma mais rica e diversificada, a 
partir da semente mais pura e barata: 
a criatividade.

Pintei de forma metafórica um 

cenário que não é completamente 
impossível.

Numa análise mais concreta, o 
‘Livro Verde – realizar o potencial das 
indústrias culturais e criativas’, lançado 
pela Comissão Europeia, em abril de 
2010, projeta a necessidade da Europa 
“criar as condições certas para que 
a criatividade e a inovação possam 
florescer numa nova cultura empre-
sarial” e que as “indústrias culturais e 
criativas são empresas altamente ino-
vadoras, com um potencial económi-
co importante, e que constituem um 
dos setores mais dinâmicos da Europa 
(…)”. Seguindo a mesma referência, a 
região algarvia apresenta os domínios 
identificados pela C.E.: património 
artístico e monumental, arquivos, 
bibliotecas, livros e imprensa, artes 
plásticas, arquitetura, artes do espe-
táculo, meios áudio e audiovisuais/
multimédia. Independentemente das 
classificações ‘qualidade/quantidade’ 
não se pode menosprezar a existên-
cia destes domínios, assim como os 
equipamentos culturais, os programas 
de apoio e a perseverança de determi-
nados organismos e pessoas. 

Em modo referencial da realidade 

regional, não posso deixar de subli-
nhar o trabalho determinante das as-
sociações sem fins lucrativos: praticam 
cidadania, serviço público, promovem 
integração social, difundem cultura e, 
tudo isto, de forma sustentável e alter-
nativa economicamente. Em tempos 
em que é necessário ser-se inovador e 
autossuficiente, as associações têm-no 
sido desde sempre. Salvo as dificul-
dades constantes, deverão continuar a 
demonstrar que com esforço e poucos 
recursos é possível criar e disseminar 
ações sociais.

Ressalvo, como exemplos, o Cen-
tro Cultural São Lourenço, o LAC 
(Laboratório de Atividades Criativas), 
DeVIR/CAPa (Centros de Artes 
Performativas do Algarve), Algar-
ve Film Commission, entre outros 
(porque felizmente há mais!), que 
têm estimulado e contribuído para 
a criação artística, apoiado criadores 
através de programas de residências 
artísticas e de intercâmbio. Não é 
suficientemente assumido e de conhe-
cimento geral que na região existem 
e se instalam pessoas para criar. Por 
aqui, artistas e criadores mantêm o 
estado de invisíveis no chat social. 

Continua a ser urgente dar maior 
visibilidade ao trabalho que aqui se 
produz nas Indústrias Culturais e 
Criativas e que este é um território 
com características potenciadoras (lo-
calização geográfica, clima, tradição, 
cultura, gastronomia, gentes, etc.) 
para que a região seja assinalada no 
mapa nacional e internacional como 
local idílico para o trabalho artístico, 
cultural, criativo e inovador.

Felizmente que esta consciência 
tem sido assunto e foco de ação para 
as políticas europeias, nacionais e re-
gionais, tanto para o turismo (preocu-
pação para que seja mais diversificado 
e que aposte na cultura e património) 
como para as estratégias culturais e 
educativas. Sem esquecimentos, des-
taco o trabalho meditado e de apoio 
da Direção Regional de Cultura do 
Algarve, da CCDR-Algarve, da Uni-
versidade do Algarve e dos Teatros 
Municipais, que têm tido o cuidado 
de planificar programas variados, ri-
cos e atingíveis para todo o tipo de 
públicos. 

A par e passo, vão surgindo mu-
danças e iniciativas. Recentemen-
te, a Câmara Municipal de Loulé 

anunciou que iria criar uma Bolsa 
de Arrendamento para Indústrias 
Criativas no centro da cidade, para 
dinamizar a zona histórica e atrair o 
público jovem. 

De forma a cooperar na transfor-
mação do panorama regional e para 
incentivar o espírito empreendedor 
nos setores criativos e culturais, é re-
levante mencionar alguns empreen-
dedores do CRIA: CharrãoStudio 
(Design de Comunicação), Styling 
Me Up by Joana Lopes (Consultoria 
de imagem personalizada, Personal 
shopper, Fashion Adviser), BBags 
(reciclagem e reutilização de ma-
teriais que são transformados em 
malas e acessórios), a Tertúlia Al-
garvia (Gastronomia e Cultura), 
entre outros. 

Em jeito de conclusão, deixo dois 
desafios: que se concebam e se fixem 
sinais de trânsito como alerta de que 
no Algarve é permitido criar e ino-
var, que em várias direções poder-
se-á usar a criatividade e que sem 
sentido proibido poder-se-á fazer-se 
muito mais. E que participem no 
concurso “A tua criatividade é o nosso 
futuro”!

Raios de cultura e elevados 
graus de temperatura criativa 

Marisa Madeira
Gestora de Projetos do CRIA – Divisão de 
Empreendedorismo e Transferência de 
Tecnologia da Universidade do Algarve

Espaço CRIA
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Economista Vítor Bento apresenta “receita” anti-crise
VÍTOR BENTO, economista e 
conselheiro de Estado, vai 
estar na Universidade do Al-
garve na próxima terça-feira, 
para proferir uma palestra 
que terá como ponto de par-
tida a sua mais recente obra, 
intitulada “O nó cego da 
economia (Bnomics)”. O de-

bate, que se insere num ciclo 
de conferências promovido 
pela Faculdade de Economia, 
decorre a partir das 14.30 ho-
tras, no Anfi teatro Vermelho 
da Faculdade de Economia, 
no Campus de Gambelas. 

O evento tem entrada livre 
e é aberto a todos.

NÓ CEGO DA ECONOMIA O au-
tor apresenta desenvolvida-
mente neste livro aquilo que 
considera ser o nó cego da 
nossa economia: a alteração 
dos termos de troca entre 
o sector transacionável e o 
sector não-transacionável 
da economia. “Sem desatar 

esse nó cego, não será pos-
sível resolver o “problema 
económico” e devolver a 
economia à senda do cres-
cimento sustentado. Mas a 
grande difi culdade a superar 
é que, sem moeda própria, 
não há nenhum mecanismo 
automático que consiga esse 

objectivo (salvo uma grande 
e prolongada recessão). Só 
uma intervenção exógena 
por parte das autoridades, 
ou de um acordo social, o 
poderá conseguir.”

Vítor Bento é licenciado 
em Economia (ISEG) e tem 
um mestrado em Filosofia 

(U. Católica).
Para além de diversos ar-

tigos e contributos para li-
vros conjuntos é autor de 
“Os Estados Nacionais e a 
Economia Global” (Almedi-
na) e de “Perceber a Crise, 
para Encontrar o Caminho” 
(Bnomics).
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Os objetivos científi cos 
previstos foram ple-
namente atingidos. 

Os resultados evidenciam 
grande qualidade científi-
ca, nomeadamente ao nível 
das publicações em revistas 
internacionais com refere 
[arbitragem científica]”. A 
expressão é do painel de ava-
liadores na área de Educação 
da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia, que acaba 
de aprovar o relatório fi nal 
do projeto Educação para os 
Média na Região de Castelo 
Branco.

O projeto foi desenvol-
vido entre 2007 e 2011 em 
24 escolas e agrupamentos 
de escolas do Distrito e teve 
como um dos objetivos au-
mentar o nível de literacia dos 
média de alunos e professo-
res, designadamente através 
da produção de conteúdos 
para jornais escolares. No 
total foram impressos cerca 
de 100 mil cópias de jornais 
escolares, tendo os professo-
res considerado que os alunos 
participantes desenvolveram 
capacidades importantes 
em termos de autonomia, 
espírito de iniciativa mas, 
sobretudo, de sentido crítico 
em relação aos conteúdos 
veiculados pelos meios de 
Comunicação Social.

De acordo com a investi-
gadora-responsável, Helena 
Menezes, a avaliação fi nal 
“excelente ao que acresce o 
facto de ter sido atribuída a 
um projeto desenvolvido no 
Interior do país”. De cami-
nho refere que a avaliação 
é um estímulo à equipa de 
investigação, mas também 
aos professores das escolas, 
que se envolveram no pro-
jeto, “tendo mesmo criado 
uma rede de colaboração no 
Google Groups que ainda se 
mantém em atividade”.

É esta rede e a própria 
rede de escolas que o pai-
nel de avaliadores refere 
no relatório, que considera 
refl etir "trabalho de mérito 
em particular a criação de 
rede de escolas que importa 
manter e dinamizar”. Algo 
que Helena Menezes admi-
te, pois “está em análise a 
hipótese de apresentar uma 
nova candidatura à FCT para 
perceber o estado atual da 
produção de jornais escolares 
e das atividades de Educação 

Projecto Educação para os Média na Região de C. Branco

Avaliação fi nal excelente

para os Média nas escolas do 
Distrito”.

Projeção
internacional

O projeto foi fi nanciado 
pela Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia e pelo jornal 
Reconquista, que imprimiu 
gratuitamente. Esteve sedia-
do na Fundação da Faculdade 
de Ciências da Universidade 
de Lisboa e localmente na 
Escola Superior de Educação 
do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco.

O painel de avaliadores 
considerou ainda que o proje-
to permitiu desenvolver “pro-
dução científi ca relevante” e 
“contribuiu para a formação 
de jovens investigadores e 
para a projeção internacional 
da equipa envolvida". Do 
trabalho da equipa resulta-
ram 40 comunicações em 
conferências científi cas inter-
nacionais e 32 publicações, 

entre as quais três livros, bem 
como uma tese de doutora-
mento e uma dissertação de 
mestrado.

Foi ainda realizada for-
mação em serviço para 150 
professores do Distrito e 
organizado um concurso de 
jornais escolares. Em 2010 o 
Jornal Reconquista, parceiro 
fulcral do projeto tornou-se 
o primeiro jornal português 
a ser distinguido pela Asso-
ciação Mundial de Jornais 
pelo seu trabalho na área 
da Educação e Jornalismo. 
O prémio foi entregue em 
São Francisco (EUA), em 
Novembro desse ano.

No âmbito do projeto foi 
produzido um DVD de apoio 
a alunos e professores para a 
produção de jornais escola-
res, um sítio Internet, uma 
plataforma de produção de 
jornais escolares on-line e um 
manual de apoio à utilização 
do DVD e da plataforma.

A equipa de investigação 
foi constituída por Hele-

na Menezes e Vitor Tomé 
(Instituto de Educação da 
Universidade de Lisboa e 
Politécnico de Castelo Bran-
co), Guilhermina Miranda 
(Universidade de Lisboa), 
João Ruivo (Instituto Piaget) 
e Cristina Ponte (Universida-
de Nova de Lisboa). Foram 
consultores Evelyne Bevort 
(Ministério da Educação de 
França), Pier Cesare Rivol-
tella (Universidade Católica 
de Milão), Vitor Reia-Baptis-
ta (Universidade do Algarve) 
e António Fidalgo (Universi-
dade da Beira Interior).

Foram bolseiros Ricardo 
Morais (Universidade da Beira 
Interior), Fernando Mateus 
(Politécnico de Castelo Bran-
co), Lídia Barata (Universi-
dade da Beira Interior), Olga 
Gordino (Politécnico de Caste-
lo Branco) e Nuno Fernandes 
(Universidade da Beira Inte-
rior. O projeto contou ainda 
com a participação do Jornal 
Reconquista, da  empresa de 
software Netsigma, bem como 
com a colaboração efetiva da 
Câmara de Castelo Branco, 
Governo Civil de Castelo 
Branco, Associação de Desen-
volvimento para a Raia Centro 
Sul (Adraces), Associação Na-
cional de Professores e jornal 
Ensino Magazine.
José Júlio Cruz

"
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Setor dos cruzeiros turísticos abordado em livro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2012

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/setor-dos-cruzeiros-turisticos-abordado-em-livro/

 

. No próximo dia 5 de abril, pelas 11h00, terá lugar o lançamento do livro "Abordagem Multidisciplinar

dos Cruzeiros Turísticos", numa cerimónia que se realizará a bordo do navio de cruzeiros "Boudicca",

da companhia Fred Olsen Cruise Lines, que estará atracado no Porto de Portimão. A obra compila um

conjunto de artigos científicos sobre o setor dos cruzeiros, marcando presença no lançamento duas

das autoras do livro, Érica Amorim e Nina Cardona, acompanhadas por Júlio Mendes, professor da

Universidade do Algarve e autor colaborador, e por Manuel da Luz, presidente da Câmara Municipal de

Portimão.
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Vítor Bento na Universidade do Algarve para falar sobre «Crise e ajustamento»
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126329

 

Crise e ajustamento é o tema da conferência que vai ser proferida pelo economista e conselheiro de

Estado Vítor Bento, no próximo dia 10 de abril, na Universidade do Algarve.

 

 O debate, que se insere num ciclo de conferências promovido pela Faculdade de Economia (FE),

decorrerá às 14:30 horas, no anfiteatro vermelho da FE, no campus de Gambelas. O evento tem

entrada livre e é aberto a toda a comunidade.

 

 Vítor Bento é licenciado em Economia (ISEG) e tem um mestrado em Filosofia (U. Católica). É

atualmente presidente da SIBS e Conselheiro de Estado e anteriormente ocupou diversas posições de

gestão, sobretudo no setor público.

 

 Para além de diversos artigos e contributos para livros conjuntos é autor das seguintes obras: Os

Estados Nacionais e a Economia Global, Perceber a Crise, para Encontrar o Caminho, O nó cego da

economia e Economia moral e política.

 

 Redacção DORS

 

 07:30 quarta-feira, 04 abril 2012
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Bodyboard: Lara Schenker conquista 3.º lugar na 1.ª etapa do campeonato nacional
universitário
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2012

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126364

 

Lara Schenker foi a melhor representante da Universidade do Algarve na 1.ª etapa do Campeonato

Nacional Universitário de Bodyboard, disputado no passado fim de semana, na Praia da Cordoama, em

Vila do Bispo, ao ser 3.ª classificada na prova feminina.

 

 O evento, organizado pela Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), com o apoio

da Academia de Bodyboard de Faro e da Associação SUESTE, contou com a participação de 61 atletas.

 

 O grande vencedor da categoria masculina foi o atleta representante da Associação de Estudantes do

Instituto Superior Técnico, Daniel Fonseca. No 2.º lugar, ficou Francisco Constantino (Universidade

Nova de Lisboa) e, a finalizar o pódio, António Cruz (Universidade do Porto).

 

 Destaque ainda para os restantes cinco atletas masculinos da Universidade do Algarve, que

melhoraram as classificações do ano anterior tendo ficado muito perto do topo da tabela final.

 

 Na competição feminina, quem subiu no lugar mais alto do pódio foi a atleta da Universidade de

Évora, Mariana Machado. Nos 2.º e 3.º lugares, ficaram respetivamente Ana Almeida (Associação de

Estudantes da Faculdade de Motricidade Humana) e Lara Schenker (AAUAlg).

 

 A competição continua nos mares de Matosinhos, no final do mês de maio, com a organização do

Instituto Politécnico do Porto.

 

 Redacção DORS

 

 13:27 quarta-feira, 04 abril 2012
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Gonçalo Pescada apresenta CD com a Orquestra do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23802&visual=8&id=0&print_article
=1

 

04-04-12

 

 Trata-se de um CD inteiramente dedicado ás obras do compositor Astor Piazzolla, tendo sido gravado

em Novembro de 2008, no Grande Auditório da Universidade do Algarve sob a direcção do maestro

Cesário Costa.

 

 O CD conta com a apresentação mundial das Quatro Estações Porteñas escritas na década de 1960,

agora com um arranjo actual para acordeão e orquestra do compositor Ian Mikirtoumov e também

com o concerto para Bandonéon e Orquestra, denominado Aconcágua por ser, tal como a montanha

argentina, o pico mais alto do repertório escrito por Astor Piazzolla.

 

 A apresentação oficial está agendada para o próximo dia 14 de Abril, pelas 19h00, na FNAC do

Algarve Shopping.

 

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

O lançamento do livro «Abordagem Multidisciplinar dos Cruzei-
ros Turísticos» está marcado para amanhã, 5 de abril, às 11:00 ho-
ras, a bordo do navio de cruzeiros «Boudicca», da companhia Fred 
Olsen Cruise Lines, que estará atracado no Porto de Portimão.

A obra compila um conjunto de artigos científicos sobre o sec-
tor dos cruzeiros, marcando presença no lançamento duas das au-
toras do livro, Érica Amorim e Nina Cardona.

As autoras estarão acompanhadas por Júlio Mendes, professor 
da Universidade do Algarve e autor colaborador, e por Manuel da 
Luz, presidente da Câmara Municipal de Portimão.
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XXVII Semana Académica do Algarve 
aposta na solidariedade e num cartaz 

para todos os gostos
03 e 12 de maio

Buraka Som Sistema, Richie 
Campbell e o dj-performer Ste-
ve Aoki são algumas das estrelas 
do cartaz da Semana Académica 
do Algarve (SAA), revelado na 
quinta-feira, que decorre entre 
03 e 12 de maio.

Este ano a solidariedade vai 
ser a grande aposta da Associa-
ção Académica da Universidade 
do Algarve (AAUALG), que se 
compromete a ajudar oito insti-
tuições de solidariedade social 
do Algarve durante os dias em 
que decorre o evento.

“De entre 15 instituições 
e associações de solidariedade 
social, tirámos oito à sorte e a 
cada dia da semana académica 
corresponde uma instituição 
que vamos ajudar”, explicou à 
agência Lusa o presidente da 
Associação de Estudantes da 
Universidade do Algarve, Pedro 
Barros, responsável pela orga-

nização do evento.
A ajuda passa por “orga-

nizar recolhas de alimentos, 
vestuário e bens essenciais, ou 
até leiloar autógrafos e cd as-
sinados pelas várias estrelas do 
cartaz, cujas receitas revertem 
a favor de cada associação.”

Este ano, houve uma maior 
contenção e investimento em 
artistas nacionais, como Richie 
Campbell, José Cid, Expensive 
Soul, Xutos & Pontapés, Mónica 
Ferraz, Olive Tree Dance, Ore-
lha Negra, Anjos ou Buraka Som 
Sistema.

Em termos internacionais o 
destaque vai para o dj, produ-
tor e perfomer norte-america-
no Steve Aoki, que vai encerrar 
o festival.

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

maior do que a perna”, este ano 
a opção passou pela realização 
de um evento “à medida” da 
AAUALG, considerou.

Em 2011 a SAA saiu pela pri-
meira vez do centro da cidade 
e transformou-se num festival 
de oito dias, com campismo em 
Vale de Almas, junto à praia de 
Faro.

Foi uma “estratégia arris-
cada” assumida por Guilherme 
Portada, anterior presidente 
da AAUALG, que resultou num 
“prejuízo muito grande para 
a academia”, sublinhou Pedro 
Barros.

Por esse motivo o recinto da 
SAA, também conhecido como 
País das Maravilhas, vai voltar 
ao centro da cidade de Faro, 
junto ao complexo desportivo 
da Penha, com capacidade para 
cerca de 15.000 pessoas.

“Interessa-nos estar mais 

próximos da cidade e que toda 
a gente possa participar na nos-
sa festa, por isso também optá-
mos por um cartaz abrangente 
em termos musicais, que dá 
para todos os gostos e idades”, 
concluiu.

A semana académica come-
ça com a serenata de abertura, 
em 03 de maio, e os concer-
tos têm início no dia seguinte, 
com a banda algarvia La Plante 
Mutante, José Cid e o dj Diego 
Miranda, prolongando-se até ao 
dia 12.

Por questões relacionadas 
com o ruído, esta edição vai 
sofrer a redução de uma hora 
no horário durante a semana 
(exceto às sextas feiras).

O bilhete diário varia entre 
os oito e os 12 euros e a entrada 
para a semana inteira custa 40 
euros.
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Vítor Bento na UAlg para falar sobre "O nó cego da economia"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/04/2012

Meio: Universia.pt

URL: http://agenda.universia.pt/ualg/2012/04/03/vitor-bento-na-ualg-para-falar-sobre-o-no-
cego-da-economia

 

Áreas:Finanzas

 

 Data:el 10/04/2012

 

 Local: Anfiteatro Vermelho da FE, no Campus de Gambelas ( Universidade do Algarve )

 

 Descrição

 

 . O debate, que se insere num ciclo de conferências promovido pela Faculdade de Economia,

decorrerá às 14h30.

 

 Vítor Bento é licenciado em Economia (ISEG) e tem um mestrado em Filosofia (U. Católica).

 

 É atualmente Presidente da SIBS e Conselheiro de Estado. Anteriormente ocupou diversas posições

de gestão, sobretudo no setor público. Entre outras, foi Administrador do Instituto Emissor de Macau,

Diretor do Departamento de Estrangeiro do Banco de Portugal, Diretor-geral do Tesouro, Presidente do

Instituto de Gestão do Crédito Público e membro do Comité Monetário da UE. Lecionou diversas

cadeiras de Economia e Economia Financeira no ISEG, na Universidade Nova de Lisboa e na

Universidade Católica. Foi Presidente da SEDES e Vice-Presidente do Fórum para a Competitividade. É

colunista regular no Diário Económico há mais de 10 anos.

 

 Organiza

 

 País: Portugal

 

 Instituição: Universidade do Algarve

 

 Informação complementar

 

 Etiquetas:2012, ciclo de conferências, economia, finanzas, palestra, universidade do algarve, vítor
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bento

 

 URL: http://www.ualg.pt/

 

 URL Relacionada:http://
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Investigação desenvolvida no IPCB/ESE considerada de "Produção científica
relevante"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2012

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=106095&p
op=1&page=0&Itemid=337

 

Escrito por Sandro Fernandes

 

 03-Apr-2012

 

 A avaliação efetuada pela FCT revela que "os objetivos científicos previstos foram plenamente

atingidos" e que "os resultados evidenciam grande qualidade científica, nomeadamente ao nível das

publicações em revistas internacionais com refere". A Comissão de Educação da FCT refere ainda que

"o projeto contribuiu para a formação de jovens investigadores e para a projeção internacional da

equipa envolvida" e que o "relatório reflete trabalho de mérito em particular a criação de rede de

escolas que importa manter e dinamizar".

 

 O projeto "Educação para os Média na Região de Castelo Branco", que vigorou entre Outubro de 2007

e Março de 2011, foi desenvolvido em 24 escolas e agrupamentos de escolas do distrito, tendo

envolvido cerca de 150 professores e mais de 500 alunos, desde o 1º Ciclo ao Ensino Secundário. Foi

financiado pela FCT e esteve sediado localmente na ESECB.

 

 No âmbito do projeto foi produzido um DVD de apoio a alunos e professores para a produção de

jornais escolares, um sítio Internet, uma plataforma de produção de jornais escolares on-line e um

manual de apoio à utilização do DVD e da plataforma. Do trabalho da equipa resultaram 40

comunicações em conferências científicas internacionais e 32 publicações, entre as quais três livros,

bem como uma tese de doutoramento e uma dissertação de mestrado. Foi ainda realizada formação

em serviço para 150 professores do Distrito e organizado um concurso de jornais escolares. Em 2010

o Jornal Reconquista, parceiro fulcral do projeto tornou-se oi primeiro jornal português a ser

distinguido pela Associação Mundial de Jornais pelo seu trabalho na área da Educação e Jornalismo. O

prémio foi entregue em São Francisco (EUA), em Novembro desse ano.

 

 A equipa de investigação foi constituída por Maria Helena Menezes (investigadora responsável), Vitor

Tomé, Guilhermina Miranda, João Ruivo e Cristina Ponte. Foram consultores Evelyne Bevort (Ministério

da Educação de França), Pier Cesare Rivoltella (Universidade Católica de Milão), Vitor Reia-Baptista
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(Universidade do Algarve), António Fidalgo (Universidade da Beira Interior) e bolseiros Ricardo Morais

(UBI), Fernando Mateus (IPCB), Lídia Barata (UBI), Nuno Ricardo Fernandes (Ubi) e Olga Gordino

(IPCB). O projeto contou ainda com a participação efetiva do Jornal Reconquista (que imprimiu cerca

de 100 mil cópias de jornais escolares a título gratuito), da empresa de software Netsigma, bem como

com a colaboração efetiva da Câmara de Castelo Branco, Governo Civil de Castelo Branco, Associação

de Desenvolvimento para a Raia Centro Sul (Adraces), Associação Nacional de Professores e jornal

Ensino Magazine.
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Ualg: Vitor Bento fala sobre nó cego da economia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2012

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=48985

 

03-04-2012 11:40:00

 

 Vítor Bento, economista e Conselheiro de Estado, vai estar na Universidade do Algarve, no próximo

dia 10 de abril, para 'desatar' o nó da economia.

 

 O debate, que se insere num ciclo de conferências promovido pela Faculdade de Economia, decorre às

14h30, no Anfiteatro Vermelho da Faculdade de Economia, no Campus de Gambelas. O evento tem

entrada livre. Vítor Bento é licenciado em Economia (ISEG) e tem um mestrado em Filosofia (U.

Católica). É atualmente presidente da SIBS e Conselheiro de Estado. Anteriormente ocupou diversas

posições de gestão, sobretudo no setor público. Entre outras, foi administrador do Instituto Emissor de

Macau, diretor do Departamento de Estrangeiro do Banco de Portugal, Diretor-geral do Tesouro,

Presidente do Instituto de Gestão do Crédito Público e membro do Comité Monetário da UE. Lecionou

diversas cadeiras de Economia e Economia Financeira no ISEG, na Universidade Nova de Lisboa e na

Universidade Católica. Foi Presidente da SEDES e Vice-Presidente do Fórum para a Competitividade. É

colunista regular no Diário Económico há mais de 10 anos. Para além de diversos artigos e contributos

para livros conjuntos é autor de "Os Estados Nacionais e a Economia Global" (Almedina) e de

"Perceber a Crise, para Encontrar o Caminho" (Bnomics).
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Bodyboard: representante da UAlg no pódio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2012

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=c4ca4238a0b923820dcc50
9a6f75849b&id=7dd6af0d70340195c48c002ebe5e4aac

 

Tavira, 3 Abr (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Lara Schenker da Universidade do Algarve conquista 3.º lugar na primeira etapa do CNU de

Bodyboard.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
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Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:25:49

 	Hora de emissão: 13:29:00 
ID: 41097138

 
03/04/2012

Centro Regional para a Inovação do

Algarve

 

Apresentação do CRIA - Centro Regional para a Inovação do Algarve, um organismo criado na

Universidade do Algarve, e que ajuda de forma gratuita quem queira aventurar-se num negócio

próprio. Conversa com Hugo Barros, coordenador do CRIA.
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Vítor Bento na UAlg para falar sobre "O nó cego da economia"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2012

Meio: Algarve Press Online

URL: http://www.algarvepress.net/conteudo.php?menu=-
1&cat=Regional&scat=Economia&id=13876

 

O evento tem entrada livre e é aberto a toda a comunidade - 02.04.12

 

 Vítor Bento, Economista e Conselheiro de Estado, vai estar na Universidade do Algarve, no próximo

dia 10 de abril, para proferir uma palestra que terá como ponto de partida a sua mais recente obra, O

nó cego da economia (Bnomics). O debate, que se insere num ciclo de conferências promovido pela

Faculdade de Economia, decorrerá às 14h30, no Anfiteatro Vermelho da FE, no Campus de Gambelas.

Veja mais ALGARVE PRESS DIÁRIO

 

 - e-mail
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Vítor Bento na UAlg para falar sobre "Crise e ajustamento"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/04/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23772&visual=8&id=0&print_article
=1

 

02-04-12

 

 "Crise e ajustamento" serve de mote para a conferência que vai ser proferida por Vítor Bento,

Economista e Conselheiro de Estado, no próximo dia 10 de abril, na Universidade do Algarve.

 

 O debate, que se insere num ciclo de conferências promovido pela Faculdade de Economia, decorre às

14h30, no Anfiteatro Vermelho da Faculdade de Economia, no Campus de Gambelas.

 

 O evento tem entrada livre.

 

 Vítor Bento é licenciado em Economia (ISEG) e tem um mestrado em Filosofia (U. Católica).

 

 É atualmente presidente da SIBS e Conselheiro de Estado. Anteriormente ocupou diversas posições

de gestão, sobretudo no setor público.

 

 Entre outras, foi administrador do Instituto Emissor de Macau, diretor do Departamento de

Estrangeiro do Banco de Portugal, Diretor-geral do Tesouro, Presidente do Instituto de Gestão do

Crédito Público e membro do Comité Monetário da UE.

 

 Lecionou diversas cadeiras de Economia e Economia Financeira no ISEG, na Universidade Nova de

Lisboa e na Universidade Católica.

 

 Foi Presidente da SEDES e Vice-Presidente do Fórum para a Competitividade. É colunista regular no

Diário Económico há mais de 10 anos.

 

 Para além de diversos artigos e contributos para livros conjuntos é autor de "Os Estados Nacionais e a

Economia Global" (Almedina) e de "Perceber a Crise, para Encontrar o Caminho" (Bnomics).

 

 Algarve Primeiro:
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Feira de Emprego
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/04/2012

Meio: CUP CGD.pt

URL: http://www.caixaiu.cgd.pt/CUP/Redaccao/2010/01/Feira-de-Emprego-
AAUALG.htm?cs_category=Actualidade%20Acad%e9mica

 

A Associação Académica da Universidade do Algarve está, através do Gabinete de Saídas Profissionais,

a promover a Feira de Emprego que irá decorrer nos dias 11,12 e 13 de Abril.

 

 A Feira de Emprego terá lugar dentro do Campus da Penha, na Escola Superior de Educação e

Comunicação (ESEC), onde era a antiga biblioteca.

 

 Esta iniciativa contará com a presença de algumas empresas em stands, dando a oportunidade de

promover um contato direto entre os estudantes e/ou antigos alunos e o tecido empresarial. No

decorrer da iniciativa irão existir palestras e diversos workshops.

 

 Existirá também a possibilidade de construir um Curriculum Vitae e de simular uma entrevista de

emprego.

 

 O Programa da Feira de Emprego será disponibilizado brevemente.

 

 Entretanto marca na tua agenda a tua visita à Feira de Emprego AAUALG!

 

 Horário de Funcionamento:

 

 Dia 11 de Abril: 10h00 - 21h00

 

 Dia 12 de Abril: 10h00 - 18h00

 

 Dia 13 de Abril: 10h00 - 18h00

 

 Informações

 

 Data: 11,12 e 13 de Abril de 2012

 

 Mail: gsp@aaualg.pt
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 Web:http://www.aaualg.pt
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ERA procura novos talentos no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/04/2012

Meio: Imobiliária.pt

URL: http://www.revistaimobiliaria.com.pt/?p=13734

 

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

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

 

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

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

contratar 1500 novos colaboradores em 2012 e 2013.

 

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

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

 

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

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

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

carreira na mediadora.

 

 Fonte: Era

 

 Data: 02/04/2012
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Vítor Bento na UAlg para falar sobre "O nó cego da economia"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/04/2012

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=23772&visual=8&id=0&print_article
=1

 

02-04-12

 

 Vítor Bento, economista e Conselheiro de Estado, vai estar na Universidade do Algarve, no próximo

dia 10 de abril, para proferir uma palestra que terá como ponto de partida a sua mais recente obra, O

nó cego da economia (Bnomics).

 

 O debate, que se insere num ciclo de conferências promovido pela Faculdade de Economia, decorre às

14h30, no Anfiteatro Vermelho da Faculdade de Economia, no Campus de Gambelas.

 

 O evento tem entrada livre.

 

 Vítor Bento é licenciado em Economia (ISEG) e tem um mestrado em Filosofia (U. Católica).

 

 É atualmente presidente da SIBS e Conselheiro de Estado. Anteriormente ocupou diversas posições

de gestão, sobretudo no setor público.

 

 Entre outras, foi administrador do Instituto Emissor de Macau, diretor do Departamento de

Estrangeiro do Banco de Portugal, Diretor-geral do Tesouro, Presidente do Instituto de Gestão do

Crédito Público e membro do Comité Monetário da UE.

 

 Lecionou diversas cadeiras de Economia e Economia Financeira no ISEG, na Universidade Nova de

Lisboa e na Universidade Católica.

 

 Foi Presidente da SEDES e Vice-Presidente do Fórum para a Competitividade. É colunista regular no

Diário Económico há mais de 10 anos.

 

 Para além de diversos artigos e contributos para livros conjuntos é autor de "Os Estados Nacionais e a

Economia Global" (Almedina) e de "Perceber a Crise, para Encontrar o Caminho" (Bnomics).

 

 Algarve Primeiro:
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TSF

 	Meio: TSF - Notícias

 	Duração: 00:02:23

 	Hora de emissão: 19:10:00 
ID: 41090336

 
02/04/2012

PS desafia Governo a discutir com

Espanha linha de bitola europeia

 

O PS quer que o primeiro-ministro leve à próxima cimeira luso-espanhola a questão da linha de

mercadorias em bitola europeia, entre Sines e a Europa. Declarações do líder parlamentar do PS,

Carlos Zorrinho e Manuel Margarido Tão, especialista em transporte ferroviário, e professor da

Universidade do Algarve.
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Universitários lançaram 
«mãos ao ambiente» 

Iniciativa teve lugar a 10 de Março e jovens recolheram 18 sacos com lixo 

No âmbito da atividade de Limpeza 
de Praia, promovida pelo Núcleo de 
Estudantes de Oceanografia da Uni-
versidade do Algarve em conjunto 
com a Câmara Municipal de Castro 
Marim realizou-se no passado dia 
10 de Março uma operação na Praia 
do Cabeço/Retur com cerca de 12 
elementos, onde foram recolhi-
dos cerca de 18 sacos de lixo. Os 
elementos afetos a esta operação 
deram conta ao JBG que “a zona do 
areal praticamente não tinha lixo, 
enquanto as dunas apresentaram 
maiores quantidades de lixo”.

A iniciativa deu pelo nome «Mãos 
ao Ambiente» e teve início às 10 
horas da manhã. Além da Praia do 
Cabeço/Retur, os alunos da Univer-
sidade do Algarve estão a limpar 

outras praias da costa da região 
algarvia, nomeadamente, a Praia 
da Fuzeta – Ria, no concelho de 
Olhão, e a Praia da Amoreira, no 
concelho de Aljezur.

O objetivo dos estudantes uni-
versitários ao lançar «Mãos ao 
Ambiente» é minorar os efeitos da 
falta de civismo dos cidadãos que, 
inconscientemente, continuam a 
poluir um património natural que 
é de todos e importa defender. 

“Porque os oceanos e as praias 
não são baldes do lixo, todos pode-
rão participar nesta ação, enviando 
um e-mail para neoualg@gmail.
com, no qual devem indicar o 
nome e a praia em que desejam 
colaborar”, diz o núcleo em comu-
nicado. 

 Praia Cabeço/Retur
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Com perfume primaveril, a música
propagou-se na emblemática Igreja de
Santa Maria.
Ao meio-dia de 31 de março, o violino do
prodigioso músico e professor, João Pedro
Cunha, deu as boas-vindas à celebração
das “Bodas de Ouro” – 50 anos da união
matrimonial de José António Flosa e
Olinda Flosa.
Uma especial comemoração partilhada
por familiares e amigos, uma Missa pró-
pria presidida pelo Reverendo Padre
Almeida, com orações pertinentes, leituras
e cânticos harmonizados à ocasião.
Cerimónia abençoada por graciosos
momentos musicais, na renovação de um
compromisso de amor e fidelidade de um
casal lacobrigense de gema.
Uma homenagem ao consagrado Maestro
Flosa, figura incontornável do panorama
musical algarvio, com acento tónico nas

Bandas Filarmónicas de Lagos, Aljezur ou
Silves. O Professor e inspirador de muitos
talentos locais, regionais, nacionais e até
de renome internacional.
A obra do Maestro compartilhada pela
virtuosa Olinda, que também ela teve
oportunidade de ostentar os seus dotes
vocais num cântico memorável na cele-
bração das suas “ Bodas de Ouro”.
A festa da família na sua plenitude, num
ato de exemplar simbolismo em tempo de
crise social bicuda. O casal Flosa reuniu o
filho Tó Zé, também ele músico
conceituado, a Filha Ângela, professora, a
nora, o genro, os netos, outros familiares
e os amigos mais próximos.
Após a cerimónia religiosa, seguiu-se um
animado repasto convívio.

C.C.

ACONTECIMENTOS DE ELEIÇÃO
José António Flosa e Olinda Flosa
celebram 50 anos de matrimónio

Em tempo de crise severa, a primavera trouxe
uma grata iniciativa da Câmara Municipal de
Lagos.
O dia 17 de março, assinalou a cerimónia de
inauguração das Hortas Sociais Urbanas, que teve
lugar no Parque das Freiras em Lagos. Foram
entregues parcelas de terreno a 28 famílias de
Lagos.
Marcaram presença, para além dos hortelãos e
familiares, o executivo municipal, o Diretor
Adjunto da Direção Regional de Agricultura e
Florestas do Algarve, Ezequiel Pinho, o Presidente
da Assembleia Municipal de Lagos, Paulo
Morgado, uma representante da Universidade do
Algarve, Celestina Pedras, representantes dos
parceiros do projeto – Algar e Biosite – , os
Presidentes de Junta de São Sebastião e Sta.
Maria, entidades oficiais do concelho e demais
convidados.
Para enquadrar o projeto das Hortas Sociais
Urbanas foi convidado a intervir o Vice-Presidente
da autarquia, António Marreiros, lembrando que,
aos hortelãos, cabe apenas o pagamento do valor
correspondente aos consumos de energia elétrica
e de água, necessários às atividades desenvolvidas
no âmbito deste projeto, e que “a água será paga
a preço de custo”. Acrescentando que todos os
hortelãos irão ter formação, na área de
Horticultura Biológica, promovida por um dos
parceiros desta iniciativa – a Biosite, uma vez que
“o que pretendemos é que os produtos cultivados
nestas hortas sejam o mais saudável possível”.
Recordando, ainda, que “o concurso lançado, no
final do ano passado, para a atribuição destas

parcelas superou todas as expectativas da
autarquia”, uma vez que ainda ficaram em lista
de espera cerca de 20 famílias candidatas. A ideia
será, numa fase seguinte, “estender o projeto a
outras zonas do concelho, inclusivamente às
freguesias”.
Por seu turno, o Diretor Adjunto da Direção
Regional de Agricultura e Florestas do Algarve,
Ezequiel Pinho, aproveitou a ocasião para felicitar
a autarquia e os próprios hortelãos pelo facto de
terem tornado possível este projeto. Referindo
que, “passaram-se muitos anos em que a
sociedade não soube valorizar o espírito de entre
ajuda e o associativo. Felizmente voltamos agora
a olhar para eles”.
Já o presidente da Câmara, Júlio Barroso, lembrou
que nos últimos anos as atividades primárias,
como a agricultura e a pesca, têm vindo a ser
abandonadas, deixando um apelo para que todos
“estejam sensibilizados para a grande importância
que este setor, e a agricultura em especial, pode
desempenhar para a melhoria da nossa condição
económica e para o bem estar das famílias e das
populações”.
O autarca aproveitou para relembrar que a
cedência das parcelas de terreno para hortas
sociais tem fins sociais e ambientais, pelo que está
sujeita a critérios de interesse público. Recordou,
ainda, que “nada se colhe sem ser semeado”,
disponibilizando-se para acompanhar o projeto e
deixou aos hortelãos, em tom de brincadeira, “o
desejo de muitos calos nas mãos e boas culturas”.

C.C.

Hortas Sociais Urbanas
inauguradas no Parque das Freiras
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ACONTECIMENTOS DE ELEIÇÃO p4

Página 145



A146
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  País: Portugal
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  Corte: 1 de 1ID: 41048708 31-03-2012
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Forças policiais detiveram uma média 
de 192 pessoas por dia no ano passado

Números de 2011 indicam que os distritos Lisboa, Porto e Setúbal são responsáveis por 74% da 
criminalidade registada. Ao todo houve 405.288 participações criminais 

NUNO FERREIRA SANTOS

Governo aponta para um aumento da eficácia policial a partir do final deste ano, com a conclusão do Sistema Integrado de Informação

A criminalidade participada em 

Portugal durante o ano passado 

baixou 2% em relação a 2010. Ao 

todo houve 405.288 participações 

que deram entrada nos tribunais e 

postos policiais. Também os crimes 

violentos e graves (24.154 casos) que 

as polícias investigaram diminuíram 

(menos 1,2%) face ao ano anterior. 

No mesmo período registaram-se 

71.898 detenções, o que signifi ca 

que a cada dia as autoridades deti-

veram em média 192 pessoas.

Estes são apenas alguns dos nú-

meros constantes do Relatório Anu-

al de Segurança Interna (RASI) de 

2011, que ontem foi apresentado à 

imprensa pelo secretário-geral do 

Sistema de Segurança Interna. “Es-

tamos muito satisfeitos com os resul-

tados obtidos. As forças e serviços 

de segurança estão de parabéns e 

está provado que Portugal, em ter-

mos de segurança, está ao nível do 

melhor que se verifi ca na Europa”, 

disse Antero Luís, deixando pen-

dente a promessa de que, em 2012, 

os números totais sejam ainda mais 

favoráveis. 

O Governo prevê que, fi nalmente, 

no fi nal deste ano, fi que concluído 

o Sistema Integrado de Informa-

ção e, em consequência, aumente 

a efi cácia policial. Segundo Antero 

Luís o importante dispositivo que 

permite a troca célere de informa-

ções policiais, que começou a ser 

pensado em 2008, é subsidiado em 

80% do seu custo total por fundos 

comunitários.

O retrato criminal traçado pelo 

RASI mostra que, uma vez mais, 

são os distritos de Lisboa, Porto e 

Setúbal aqueles em que há mais cri-

minalidade participada. Estas três 

regiões correspondem a um total de 

74% do que de criminalmente acon-

tece no país, sendo que, se nos dois 

primeiros existe uma ligeira quebra 

das ocorrências conhecidas, em Se-

túbal a tendência é para o cresci-

mento dos ilícitos, incluindo os de 

natureza violenta e grave.

Os indicadores agora divulgados 

mostram ainda que houve um abai-

xamento de 17,6% nos homicídios 

(142 no total, face aos 167 registados 

em 2010), nos crimes de violência 

doméstica (o decréscimo de 7,2% 

sido diferente e que tem aumentado 

é o grau de violência empregue na 

concretização dos crimes”, acres-

centou.

Para Fernando Negrão importa, 

para combater a criminalidade e fa-

zer baixar a percepção de insegu-

rança, que se “comecem a aplicar 

novos métodos de análise estatística 

e, sobretudo, que haja uma mais rá-

pida aplicação das penas”.

O sentimento de insegurança 

aludido por Fernando Negrão aca-

ba por ser, de algum modo, reba-

tido por Antero Luís, que ontem 

deu conta de um estudo feito pela 

Universidade do Algarve naquela re-

gião. De acordo com os dados obti-

dos, os estrangeiros que visitam a re-

gião manifestaram-se satisfeitos com 

os níveis de segurança com que se 

depararam, isto apesar de, confor-

me salientou o mesmo responsável, 

serem frequentes as notícias de cri-

mes cometidos contra estrangeiros.

Tanto Antero Luís como Fernan-

do Negrão salientaram o aumento 

de presos no país. O antigo director 

da Judiciária diz mesmo que os nú-

meros actuais (12.681 no fi nal do ano 

passado, a que correspondem mais 

1068 do que os contabilizados em 

Dezembro de 2010) se aproximam 

muito dos contabilizados há alguns 

anos, quando a taxa de sobrelotação 

das cadeias nacionais era de cerca 

de 130%.

Ainda em relação à população 

prisional o RASI salienta que 20% 

é estrangeira. O secretário-geral do 

Sistema de Segurança Interna refe-

re que em Portugal os estrangeiros 

são apenas 500 mil e que os por-

tugueses residentes no estrangeiro 

são cinco milhões. “O que estes nú-

meros provam é que os portugueses 

se integram bem nas comunidades 

estrangeiras onde residem”. 

Segurança 
José Bento Amaro

corresponde a menos 2255 partici-

pações) e de crimes sexuais (menos 

25 ocorrências, o que representa 

uma quebra de 1,1%). Entre os delitos 

que mais cresceram salientam-se os 

roubos por esticão (mais 21,2%, cor-

respondentes a mais 1368 casos) e 

roubos em ourivesarias (houve mais 

17 casos, correspondentes a 14,2%).

Os números ontem divulgados 

foram igualmente comentados ao 

PÚBLICO pelo magistrado, deputa-

do e ex-director nacional da Polícia 

Judiciária, Fernando Negrão, que os 

considerou quase idênticos aos re-

gistados em anos anteriores (o valor 

absoluto mais alto, 421.037 partici-

pações, aconteceu em 2008). “Esta-

tisticamente os números revelados 

correspondem à verdade, apesar do 

sentimento geral da população e de 

todos nós ser o de que houve um 

aumento de criminalidade”, disse. 

“No entanto, se calhar o que tem 

2255
Redução de participações por 
crimes sexuais em relação ao 
total registado em 2010

1368
Aumento de roubos por esticão, 
correspondendo a  um aumento 
de 21,2% face ao ano anterior
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  Tiragem: 41286

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Preto e Branco

  Área: 4,81 x 4,46 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 41044949 31-03-2012

“As forças e os serviços 
de segurança estão de 
parabéns”, disse ontem 
Antero Luís, do SIS p4

Menos homicídios 
e mais roubos por 
esticão em 2011
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A151

FIM DE SEMANA DE BODYBOARD EM SAGRES
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/play-off/13067

 

A primeira etapa do Campeonato Nacional de Bodyboard realiza-se sábado e domingo, na praia da

Cordoama, em Sagres.

 

 O Campeonato Nacional Universitário (CNU) de Bodyboard arranca este sábado em Sagres, na praia

da Cordoama, estando o início da competição marcado para as 9h30. Há 52 atletas masculinos

inscritos e 8 femininos, chegados de norte a sul do país.

 

 Inicialmente prevista para se realizar Faro, a etapa foi mudada para Sagres no sentido de criar

melhores condições para a realização da prova, de acordo com a organização, a cargo da Associação

Académica da Universidade do Algarve, em parceria com a Academia de Bodyboard de Faro.

 

 Refira-se que o CNU tem mais duas etapas marcadas no calendário. O apuramento dos campeões

nacionais universitários far-se-á pelo somatório das duas melhores pontuações obtidas pelos atletas,

nas três etapas. Vai ser atribuído também um título coletivo.

 

 2012-03-30 19:03:29
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A152

PAÍS DAS MARAVILHAS COM BURAKA SOM SISTEMA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/03/2012

Meio: Canal Superior Online - Canal

Superior Informação Online

Jornalistas: Sara Marques Moreira

URL: http://informacao.canalsuperior.pt/noticia/13062

 

Já foi anunciado o cartaz da Semana Académica do Algarve. Buraka Som Sistema, Mónica Ferraz e

Orelha Negra são algumas das bandas que sobem ao palco do País das Maravilhas que, este ano, volta

ao centro da cidade.

 

 A Associação Académica do Algarve (AAUAlg) volta a instalar o País das Maravilhas no centro de Faro.

Este ano, a Semana Académica tem lugar junto do complexo desportivo da Penha e das piscinas

municipais. Na opinião de Pedro Barros, presidente da AAUAlg, esta mudança vai melhorar a

acessibilidade ao recinto.

 

 Depois de terem saído, em 2011, do centro da cidade pelas queixas de ruído por parte dos

moradores, a Associação garante, este ano, mais cautela. Vamos reduzir o horário durante a semana

e a tenda dos DJ's é fechada para reduzir o barulho, explica Pedro Barros.

 

 Precauções à parte, o presidente assegura que a XVIII Semana Académica prima pelo cartaz, que já

recebeu críticas muito positivas. Entre os dias 3 e 12 de maio, sobem ao palco do País das Maravilhas

os Buraka Som Sistema, Orelha Negra, no dia 11, Mónica Ferraz e Steve Aoki, dia 12, Expensive Soul,

dia 9, Anjos, dia 8, e Xutos e Pontapés, dia 5.

 

 Além dos concertos, a Semana Académica terá uma vertente solidária. Inserida nas comemorações

do Ano Solidário da Universidade do Algarve, a festa vai servir para ajudar oito instituições da cidade,

como a Casa Santa Isabel, Apatris 21, Casa dos Rapazes e APPACDM.

 

 Cada uma vai receber doações e alimentos recolhidos durante a Semana Académica. As bandas do

palco principal vão participar também, autografando CD's e t-shirts, que podem depois ser leiloados

pelas instituições para angariar fundos.

 

 Apesar da redução de 35% no orçamento que, este ano, ficou pelos 600 mil euros, o presidente da

associação garante que a crise não se vai fazer sentir e esperam recinto cheio. Os bilhetes semanais já
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estão à venda. Para os estudantes variam entre os 7 e 12 euros e para os não estudantes podem ir

dos 8 aos 15 euros.

 

 Serenata de Abertura da Semana Académica

 

 La Plante Mutante

 

 José Cid

 

 Diego Miranda com Ana Free

 

 The Quest

 

 Ludo

 

 Xutos & Pontapés

 

 DJ Christian F

 

 Killing Eletrónica

 

 Deep Coffee Nonsense

 

 Melomeno Ritmica

 

 Ivete Mangalho e as Rolinhas

 

 Quim Roscas e Zeca Estacionâncio

 

 Banda vencedora do Concurso de Bandas

 

 Anjos

 

 Banda vencedora do Concurso de Bandas

 

 Olive Tree Dance

 

 Expensive Soul

 

 Tuna Bebes
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 Real Tuna Infantina

 

 Feminis Ferventis

 

 Versus Tuna

 

 Tribruto

 

 Orelha Negra

 

 Buraka Som Sistema

 

 King Bizz

 

 Monica Ferraz

 

 Richie Campbell

 

 Steve Aoki

 

 POR

 

  30/03/2012 15:40

 

SARA MARQUES MOREIRA
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A164

Bolsa de Investigação para mestre (m/f)(30-03-12)
 

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

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/Emprego/Emprego-Nacional/content/Bolsa-de-Investigacao-
para-mestre-mf30-03-12?viewall=true&print=true

 

Universidade do Algarve

 

 Cargo/posição/bolsa:

 

 BI para Mestres na área da Biologia com experiência de trabalho em técnicas de biologia molecular e

aquacultura

 

 Referência: projecto: MICALA, refª 13380 - "Desenvolvimento de um alimento microencapsulado para

larvas de peixes", financiado pelo QREN - Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento

tecnológico

 

 Área científica genérica: Not available

 

 Área científica específica:

 

 Resumo do anúncio:

 

 Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação (BI) no âmbito do projecto

"Desenvolvimento de um alimento microencapsulado para larvas de peixes" - MICALA, refª 13380,

financiado pelo QREN - Sistema de incentivos à investigação e desenvolvimento tecnológico, co-

financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa

Operacional Algarve 21, nas seguintes condições:

 

 Texto do anúncio

 

 Área Científica: Biologia

 

 Requisitos de admissão: Os destinatários da bolsa são Mestres na área da Biologia com experiência

de trabalho em técnicas de biologia molecular e aquacultura, nomeadamente em cultivos e nutrição de

peixes marinhos com interesse para a aquacultura. Deverá também possuir experiência efectiva de
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pelo menos 1 ano de trabalho em técnicas de proteómica, nomeadamente electroforese bi-

dimensional, 2D-DIGE e espetrometria de massa. O/a candidato/a deverá apresentar disponibilidade

para trabalho ao fim de semana sempre que o trabalho do projecto o determine. Deverá ainda possuir

carta de condução e viatura própria.

 

 Plano de trabalhos: O/a bolseiro/a será responsável pela avaliação de potenciais efeitos de

bioactividade da microdieta desenvolvida que apresente melhores resultados em termos de

performance zootécnica por comparação com uma dieta normal, através de técnicas de proteómica

funcional e comparativa, nomeadamente utilizando 2D-DIGE. Informação acerca do metabolismo

nutricional e imunitário poderá ser retirada por análise das diferentes proteínas expressas nas duas

condições. As tarefas envolvem trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de

expediente.

 

 Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de Agosto (Estatuto do Bolseiro de

Investigação Científica); Regulamento da Formação Avançada e Qualificação de Recursos Humanos

2010.

 

 Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido na Faculdade de Ciência e Tecnologia, Edificio 7,

Laboratório de Aquacultura da Universidade do Algarve, sob a orientação científica do Doutor Pedro

Rodrigues.

 

 Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 6 meses, com início previsto em Maio de 2012. O

contrato de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 7 meses.

 

 Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a EUR980, conforme

tabela de valores das bolsas atribuídas directamente pela FCT, I.P. no País (). A bolsa será paga

mensalmente por transferência bancária.

 

 Métodos de selecção:

 

 . Experiência efectiva comprovada de pelo menos 1 ano em técnicas laboratoriais de cultivos larvares

e nutrição de peixes marinhos (fator de ponderação - 10%);

 

 . Experiência efectiva comprovada de pelo menos 1 ano em biologia molecular (fator de ponderação -

10%).

 

 . Experiência efectiva comprovada de pelo menos 1 anos em em técnicas de proteómica,

nomeadamente electroforese bi-dimensional, 2D-DIGE e espetrometria de massa (fator de ponderação

- 40%);
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 . Possuir conhecimentos de inglês, escrito e falado (fator de ponderação - 10%);

 

 . Disponibilidade para trabalho ao fim de semana sempre que o trabalho do projecto o determine

(fator de ponderação - 10%);

 

 . Conhecimentos de informática ao nível do utilizador (fator de ponderação - 10%).

 

 . Mérito do candidato (nota de Licenciatura e Mestrado, Carta de motivação escrita em inglês) (fator

de ponderação - 10%).

 

 A selecção será baseada nos critérios acima descritos, podendo haver recurso aos contactos de

referência indicados.

 

 Composição do Júri de Selecção: O júri responsável pela selecção, formado por três Doutores, será

constituído por:

 

 - Prof. Dr. Pedro Rodrigues (Presidente do Júri);

 

 - Prof. Dra. Ana Grenha (Vogal efectivo);

 

 - Doutora Sofia Engrola (Vogal efectivo);

 

 - Doutora Claúdia Aragão (Vogal suplente)

 

 Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão publicitados,

através de lista ordenada por nota final obtida afixada em local visível e público do Edificio 7, Piso 1,

Placar do CCMAR, Universidade do Algarve, sendo o candidato(a) aprovado(a) notificado através de

email.

 

 Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no

período de 09/04/2012 a 20/04/2012.

 

 As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura

acompanhada dos seguintes documentos:

 

 - Curriculum Vitae;

 

 - Certificado de Habilitações;

 

 - Bilhete de Identidade / Passaporte;

Página 166



 

 - Número de Identificação Fiscal;

 

 - Nomes e contactos de referência;

 

 - Carta de motivação escrita em inglês;

 

 - Outros documentos comprovativos considerados relevantes.

 

 As candidaturas deverão ser remetidas por correio para: Pedro Rodrigues, Universidade do Algarve,

Edifico 7, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, Ref.ª MICALA ou por email para.

 

 A Universidade do Algarve reserva-se o direito de anular o procedimento de concurso de atribuição de

bolsa, no âmbito do Projecto em referência, caso não se venha a efectivar a outorga do respectivo

contrato com a entidade financiadora.

 

 Universidade do Algarve, 07 de Março de 2012

 

 O Investigador Responsável

 

 Prof. Doutor Pedro Rodrigues

 

 (publicado em:a 30-03-2012)

 

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

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

Twitter em]
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A168

Sagres recebe 1.ª etapa do Campeonato Nacional de Bodyboard Universitário 2012
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126206

 

O Campeonato Nacional Universitário de bodyboard vai iniciar-se este fim de semana, dias 31 de

março e 1 de abril, com a praia da Cordoama a receber a 1.ª etapa de apuramento para a prova final,

que decorrerá neste semestre na zona norte do país.

 

 Com uma renovada estrutura competitiva, desta feita sob a iniciativa da Associação Académica da

Universidade do Algarve, da Academia de Bodyboard de Faro e da Federação Académica de Desporto

Universitário, a competição estava inicialmente prevista para ser realizada em Faro.

 

 Contudo, a organização decidiu alterar o local, numa mudança que visou "criar melhores condições

para realização da prova", rumando-se assim à praia da Cordoama, em Sagres.

 

 Ao longo do presente ano letivo, haverá ainda mais dois momentos de disputa em praias nacionais,

tendo em vista a conquista dos títulos universitários feminino - oito participantes inscritas - e

masculino - com 52 universitários credenciados.

 

 Estão inscritos alunos de oito instituições de ensino superior nacionais, entre os quais sete estudantes

da Universidade do Algarve.

 

 Redacção DORS

 

 08:11 sexta-feira, 30 março 2012
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Sagres recebe 1.ª etapa do Campeonato Nacional de Bodyboard Universitário 2012
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://c.moreover.com/click/here.pl?z6200630911&z=1250249092

 

O Campeonato Nacional Universitário de bodyboard vai iniciar-se este fim de semana, dias 31 de

março e 1 de abril, com a praia da Cordoama a receber a 1.ª etapa de apuramento para a prova final,

que decorrerá neste semestre na zona norte do país. Com uma renovada estrutura competitiva, desta

feita sob a iniciativa da Associação Académica da Universidade do Algarve, da Academia de Bodyboard

de Faro e da Federação Académica de Desporto Universitário, a competição estava inicialmente

prevista para ser realizada em Faro. Contudo, a organização decidiu alterar o local, numa mudança

que visou criar melhores condições para realização da prova, rumando-se assim à praia da Cordoama,

em Sagres. Ao longo do presente ano letivo, haverá ainda mais dois momentos de disputa em praias

nacionais, tendo em vista a conquista dos títulos universitários feminino  oito participantes inscritas  e

masculino  com 52 universitários credenciados. Estão inscritos alunos de oito instituições de ensino

superior nacionais, entre os quais sete estudantes da Universidade do Algarve.
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A170

XXVII Semana Académica do Algarve aposta na solidariedade e num cartaz para
todos os gostos
 

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

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=126218

 

De 03 e 12 de maio

 

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

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

de maio.

 

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

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

durante os dias em que decorre o evento.

 

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

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

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

organização do evento.

 

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

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

associação."

 

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

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

Buraka Som Sistema.

 

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

que vai encerrar o festival.

 

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

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

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

com campismo em Vale de Almas, junto à praia de Faro. Foi uma "estratégia arriscada" assumida por

Guilherme Portada, anterior presidente da AAUALG, que resultou num "prejuízo muito grande para a

academia", sublinhou Pedro Barros.

 

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

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

pessoas.

 

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

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

idades", concluiu.

 

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

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

se até ao dia 12.

 

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

durante a semana (exceto às sextas feiras).

 

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

 

 Redacção DORS / Lusa

 

 11:50 sexta-feira, 30 março 2012
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A172
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 Fonte: Agência Lusa

 

 Porto, 30 mar (Lusa) -- O cineasta Manoel de Oliveira vai receber terça-feira o doutoramento honoris

causa pela Universidade Paris 8, em Saint-Denis, França, vendo o português o nome inscrito numa

lista restrita de personalidades do mundo da política e da arte.

 

 Em antecipação à Agência Lusa, o adido cultural do Consulado Francês do Porto, Bernard

Despomaderes, anuncia que, terça-feira, a Universidade Paris 8 "vai conceder a Manoel de Oliveira o

título de Doutor Honoris Causa".

 

 Segundo o adido cultural, esta universidade francesa "é a herdeira, desde 1980, do famoso Centro

Experimental de Vincennes, criado a seguir ao Maio de 1968", sendo especializada nas ciências da

cultura e acolhendo 21 mil estudantes e mais de mil professores e investigadores.

 

 "Manoel de Oliveira vê assim o seu nome inscrito numa lista restrita, ao lado de 20 personalidades do

mundo da política e das artes entre as quais Nelson Mandela, Emmanuel Nunes, Jürgen Habermas ou

Youssef Chahine", acrescenta.

 

 Nascido no Porto, o cineasta português, atualmente com 103 anos, recebeu já o honoris causa pela

Universidade do Algarve, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pela Universidade

Portucalense do Porto.

 

 Sendo o realizador mais velho do mundo em atividade, Manoel de Oliveira é autor de mais de 30

longas-metragens, sendo a primeira Aniki Bóbó, datada de 1942.

 

 JF.

 

 Lusa/fim.
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Manoel de Oliveira recebe "honoris causa" em França | Porto24
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Foto: DR

 

 O cineasta Manoel de Oliveira vai receber terça-feira o doutoramento pela Universidade Paris 8, em

Saint-Denis, França. O portuense verá o seu nome inscrito numa lista restrita de personalidades do

mundo da política e da arte.

 

 Segundo o adido cultural do Consulado Francês do Porto, Bernard Despomaderes, a universidade

francesa "é a herdeira, desde 1980, do famoso Centro Experimental de Vincennes, criado a seguir ao

Maio de 1968?, sendo especializada nas ciências da cultura e acolhendo 21 mil estudantes e mais de

1000 professores e investigadores.

 

 "Manoel de Oliveira vê assim o seu nome inscrito numa lista restrita, ao lado de 20 personalidades do

mundo da política e das artes entre as quais Nelson Mandela, Emmanuel Nunes, Jürgen Habermas ou

Youssef Chahine", acrescenta.

 

 Nascido no Porto, o cineasta, actualmente com 103 anos, recebeu já opela Universidade do Algarve,

pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pela.

 

 Sendo o realizador mais velho do mundo em actividade, Manoel de Oliveira é autor de mais de 30

longas-metragens, sendo a primeira "Aniki Bóbó", datada de 1942.

 

Redacção

 

 

Página 174



A175

  
Antena 1

 	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:05:58

 	Hora de emissão: 13:30:00 
ID: 41074657

 
30/03/2012

Rali de Portugal

 

Já está na estrada a 2ª etapa do Rali de Portugal. Um estudo da Universidade do Algarve, revela que

este evento pode render cerca de 95 milhões de euros de retorno económico. Explicações do

investigador, Fernando Perna.

 

 

Página 175



A176

Postal do Algarve   Tiragem: 8481

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Preto e Branco

  Área: 19,47 x 16,92 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 41050447 30-03-2012

Má estratégia e teiMosia são apontadas ao ex-Ministro

Elidérico Viegas aponta dedo a Manuel Pinho  
no insucesso do Allgarve
O líder da maiOr assOcia-
çãO hoteleira do Algarve afir-
mou na passada terça-feira 
que o estudo sobre o impac-
to do Allgarve prova que o 
insucesso daquele programa 
se deveu a uma má estratégia 
e à teimosia do ex-ministro 
Manuel Pinho.

“O programa Allgarve nas-
ceu torto, nunca se endireitou 
e morreu sem glória”, disse à 
Lusa Elidérico Viegas, presi-
dente da Associação dos Ho-
téis e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA).

Elidérico Viegas falava a 
propósito do estudo produzi-
do pela Universidade do Algar-
ve, para a Entidade Regional de 
Turismo do Algarve (ERTA), so-
bre o impacto do programa de 
animação Allgarve, divulgado 
na passada segunda-feira.

Segundo o presidente da 
AHETA, o programa Allgarve 
“nunca foi nem nunca se as-
sumiu como o programa de 
animação que o Algarve pre-
cisa e em vez de programar 

centenas de espectáculos, de-
via ter-se centrado em apenas 
meia dúzia de eventos-âncora 
que pudessem ter lugar sobre-
tudo na estação baixa e mé-
dia, de modo a atrair turistas”, 
referiu.

Elidérico Viegas criticou a 
“teimosia” do ex-ministro da 
Economia, Manuel Pinho, que 
não “arrepiou caminho a tem-
po” e a má estratégia seguida 
que se reflectiu numa dis-
persão de eventos, aos quais 
foram afectos elevados mon-
tantes que ficaram “bastante 
aquém das expectativas”.

antóniO Pina aPOnta falhas 
dO PrOgrama Também o pre-
sidente do Turismo do Algar-
ve António Pina, admitiu, em 
declarações à Lusa, que o pro-
grama falhou alguns dos seus 
objectivos e apontou como al-
gumas das falhas do programa 
a comunicação “mal feita”, o 
excesso de gastos, algum elitis-
mo e o próprio nome Allgarve 
que, desde o início criou anti-

corpos na região.
Para António Pina o estudo 

agora encomendado pela as-
sociação a que preside, deve-
ria ter sido feito logo ao final 
do terceiro ano para perceber 
quais as suas fragilidades, mas 
“na altura não me deram ouvi-
dos”, referiu.

O presidente do Turismo do 
Algarve frisou ainda que o Al-
garve vai continuar a ter ani-
mação e que “para além do 
Allgarve, o Algarve tem vida”.

Cerca de 86% dos turistas 
estrangeiros que fizeram fé-
rias no Algarve em Agosto de 
2011 abandonaram a região 
sem saber da existência do 
programa de animação turís-
tica Allgarve, de acordo com 
um estudo sobre o impacto 
daquele programa.

O estudo agora divulgado, 
produzido pela Universidade 
do Algarve (UAlg) para a Enti-
dade Regional de Turismo do 
Algarve, inquiriu 437 turistas 
na zona de partidas do Aero-
porto de Faro, a maioria dos 

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

De todos os turistas estran-
geiros, 83% indicaram não ter 
participado em qualquer even-
to no âmbito do Allgarve 2011 
e, do conjunto desses, 28,6% 
por desconhecimento do pro-
grama, 20,4% porque o calen-
dário de eventos não agradou 
e 51% por outro motivo, não 
especificado.

Lusa

d.r.
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Manuel Pinho 
culpado pelo 
insucesso
do Allgarve > 19

D.R.
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Ricardo Claro
ricardoc.postal@gmail.com

O Parque das feiras foi a 
localização escolhida pela Câ-
mara de Lagos para acolher 
a Horta Social do concelho, 
constituída por 28 talhões.

São assim 28 as novas fa-
mílias de agricultores em 
part-time no concelho, ten-
do ficado em lista de espe-
ra cerca de 20 candidatos, o 
que na óptica do vice-presi-
dente da autarquia, António 
Marreiros, demonstra o su-
cesso da iniciativa lançada 
no final do ano passado e a 
que as famílias puderam ace-
der através de concurso. Para 
o autarca a ideia passa por, 
numa fase seguinte, “esten-
der o projecto a outras zonas 
do concelho, inclusivamente 
às freguesias”.  

Esta iniciativa está enqua-
drada num projecto mais 
vasto, intitulado “Agricultu-
ra Biológica para Todos”, e 
do qual fazem parte acções 
de sensibilização e de for-
mação, onde se inclui a rea-
lização de workshops sobre 
agricultura biológica e ali-
mentação saudável.

Formar os cidadãos pela 
agricultura Reforçar a prá-
tica de agricultura social, 
susceptível de constituir um 
reforço alimentar saudável 
como complemento de subsis-
tência alimentar das famílias; 
desenvolver hábitos alimen-
tares saudáveis; incentivar a 
requalificação ambiental de 
terrenos camarários abando-
nados, subaproveitados ou 
com uso inadequado e valori-
zar o espírito comunitário na 
utilização do espaço público 
e na manutenção do mesmo, 
são os principais objectivos 
deste projecto.

Presentes nesta cerimó-
nia informal estiveram, para 
além dos hortelãos e familia-
res, o executivo municipal, o 
diretor adjunto da Direcção 
Regional de Agricultura e 
Florestas do Algarve, Eze-
quiel Pinho, o presidente da 
Assembleia Municipal de La-
gos, Paulo Morgado, uma re-
presentante da Universidade 
do Algarve, Celestina Pedras, 
representantes dos parceiros 
do projecto, Algar e Biosite, 
os presidentes de Junta de 
São Sebastião e Santa Maria, 
entidades oficiais do conce-

lho e demais convidados.

Hortelãos pagam água e 
luz A atribuição das parcelas 
de terreno é gratuita, cabendo 
apenas o pagamento do valor 
correspondente aos consumos 
de energia eléctrica e de água, 
sendo a água paga a preço de 
custo.

De acordo com Nelson 
Dias, da associação In Loco, a 
cobrança de valores associa-
dos aos consumos de água e 
electricidade em Lagos “é 
apenas uma das formas de 
gestão das hortas sociais que 
diferem de concelho para 
concelho”. Para este respon-
sável associativo, ligado de 
perto ao processo de forma-
ção de algumas destas inicia-
tivas na região, “a cobrança 
destes valores pode funcionar 
como meio de responsabili-
zação dos hortelãos face aos 
consumos de água e electri-
cidade na sua actividade pro-
dutiva nas hortas e ao respec-
tivo impacto ambiental”.

São já vários os concelhos do 
Algarve com hortas sociais im-
plantadas, nomeadamente, Faro, 
Loulé e São Brás de Alportel.

“Em Faro cada talhão tem 

um contador, em Loulé a água 
é de nascente e é gratuita e em 
São Brás de Alportel cada hor-
telão contribui mensalmente 

com um euro para a criação 
de um fundo comum desti-
nado a iniciativas conjun-
tas”, referiu Nelson Dias ao 

POSTAL a título de exemplo 
de como a gestão das hortas 
sociais difere de concelho 
para concelho. 

d.r.

Cerimónia de inauguração reuniu executivo municipal, parceiros do projecto e agricultores

Lagos inaugura hortas sociais
Autarquia quer alargar projecto a outras freguesias do concelho
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agenda cultural

ALBUFEIRA

Fotografi a
Exposição de Fausto Napier, 
de terça a domingo, das 9.30 
às 17.30 horas, Museu Munici-
pal de Arqueologia. Até 30 de 
Junho.

ALCOUTIM

Cerâmica
Exposição de Isabel Ferreira “Me-

nina Esteva”, de segunda a sexta-
feira, das 9 às 17.30 horas, na Casa 
dos Condes. Até 13 de Abril.

FARO

Música
Ciclo de Concertos de Música 
Inglesa, sexta-feira, dia 30, às 21 
horas, no Grande Auditório da 
Universidade do Algarve (Cam-
pus de Gambelas).

LAGOA

Música
Concerto de Aranjuez para gui-
tarra e orquestra, com Eudoro 
Grade e a Orquestra de Bando-
lins da Madeira, sábado às 21.30 
horas, no Auditório Municipal.

LAGOS

Música
Concerto de Páscoa, pelas Vozes 

de Lagos com Ensemble de Cor-
das da Academia, quinta-feira 
dia 5 de Abril às 21.30 horas, no 
Centro Cultural de Lagos.

LOULÉ

Fotografi a
Exposição de Luís da Cruz, no 
Centro de Experimentação e 
Criação Artística de Loulé (Par-
que Municipal). Até 26 de Maio.

Música
Concerto pelos Fingertips, sába-
do às 21.30 horas, no Cine-Tea-
tro Louletano.

OLHÃO

Fotografi a
Exposição de Luís Dias, no Cor-
redor das Artes da Casa da Ju-
ventude. Até 15 de Abril.

PORTIMÃO

Teatro infantil
“Daqui vê-se melhor”, sábado 
às 16 horas, no TEMPO - Teatro 
Municipal de Portimão.

SÃO BRÁS

Escultura
Exposição de Jorge Mendonça 
“Arte em Pedra”, Centro de Artes 
e Ofícios. Até 30 de Abril.
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Manoel de Oliveira vai receber o honoris causa pela Universidade Paris 8
 

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

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Cultura/Interior.aspx?content_id=45530

 

O cineasta Manoel de Oliveira vai receber terça-feira o doutoramento honoris causa pela Universidade

Paris 8, em Saint-Denis, França, vendo o português o nome inscrito numa lista restrita de

personalidades do mundo da política e da arte.

 

 Em antecipação à Agência Lusa, o adido cultural do Consulado Francês do Porto, Bernard

Despomaderes, anuncia que, terça-feira, a Universidade Paris 8 vai conceder a Manoel de Oliveira o

título de Doutor Honoris Causa.

 

 Segundo o adido cultural, esta universidade francesa é a herdeira, desde 1980, do famoso Centro

Experimental de Vincennes, criado a seguir ao Maio de 1968, sendo especializada nas ciências da

cultura e acolhendo 21 mil estudantes e mais de mil professores e investigadores.

 

 Manoel de Oliveira vê assim o seu nome inscrito numa lista restrita, ao lado de 20 personalidades do

mundo da política e das artes entre as quais Nelson Mandela, Emmanuel Nunes, Jürgen Habermas ou

Youssef Chahine, acrescenta.

 

 Nascido no Porto, o cineasta português, actualmente com 103 anos, recebeu já o honoris causa pela

Universidade do Algarve, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e pela Universidade

Portucalense do Porto.

 

 Sendo o realizador mais velho do mundo em actividade, Manoel de Oliveira é autor de mais de 30

longas-metragens, sendo a primeira Aniki Bóbó, datada de 1942.

 

 Lusa/SOL
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Histórias do Conservatório
Eugénia Vasques, professora e investigadora da Escola Superior 

de Teatro e Cinema, do IPL, acaba de publicar o livro “A escola 
de teatro do Conservatório (1839-1901). Contributo para uma 

história do Conservatório de Lisboa”. Com a chancela da editora 
Gradiva trata-se do primeiro livro sobre a Escola de Teatro do 

Conservatório de Lisboa.
Texto de Eugénia Vasques

NA SEQUÊNCIA da minha investi-
gação sobre a escrita para teatro de 
autoria feminina, Mulheres que Escre-
veram Teatro no Século XX em Por-
tugal, considerei apropriado realizar, 
no âmbito do Projecto "História da 
Escola de Teatro do Conservatório" 
(Centro de Investigação em Artes e 
Comunicação / CIA C / Universidade 
do Algarve / Escola Superior de Teatro 
e Cinema), uma espécie de continu-
ação à rebours daquele estudo para 
tentar procurar o lugar deixado às mu-
lheres na evolução do ensino formal 
e no campo profissional do teatro no 
século XIX em Portugal. 

Foi durante o processo inicial de 
pesquisa que me fui dando conta que a 
investigação que realizava era, na ver-
dade, um primeiro movimento em dire-
ção a um projeto mais amplo e muito 
mais urgente. Aquilo que eu procurava 
estudar convergia, afinal, na própria 

história do ensino do teatro no Conser-
vatório, ou seja, numa história do en-
sino formal do teatro no nosso país no 

decurso do século da fundação daque-
la instituição.(. . .). Assim sendo (. . .), 
propõe-se neste trabalho, de respiga, 

Fotografia do Conservatório no início do séc. XX, da autoria de Joshua Benoliel
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Estante

uma linha metodológica cujas flexíveis 
baias, apostas aos pequenos aconteci-
mentos, às "pequenas histórias" ou aos 
seus traços memorialísticos, não im-
peçam o objectivo central perseguido: 
dar visibilidade,  (. . .), a mais um terre-
no abandonado, o do ensino do teatro 
português do século XIX, habitado por 
mulheres e homens cuja glória, quan-
do a houve, foi arrumada nos rodapés 
dos jornais, da História da Literatura 
ou nos de uma História do Teatro em 
Portugal cujos contornos e cânones 
urge reconfigurar. Parafraseando lon-
ginquamente Giorgio Agamben, que 
por sua vez recorda Michel Foucault, 
pretendemos observar factos de um 
passado caído na obscuridade a fim 

de que esse passado e esses factos 
(ou a sombra, o traço, as marcas de-
les) nos permitam continuar a abordar 
– ou pelo menos a indagar melhor – as 
realidades com que nos debatemos 
no presente, no caso específico, as 
dificuldades do ensino profissional do 
teatro e, simultaneamente, as perple-
xidades suscitadas pelas "profissões", 
ainda sem reconhecimento institucio-
nal ou laboral, de criador ou de artista 
de teatro.

O presente estudo sobre a Es-
cola de Teatro constrói, em termos 
exploratórios (visando apelar a uma 
futura e urgente história conjunta 
das escolas do antigo Conservatório 
de Lisboa), uma panorâmica da vida 

daquela escola que, neste primeiro 
volume, se baliza, metodologica-
mente, (entre) 1834 (. . .) e 1901. No 
volume a publicar a seguir, também 
no âmbito do Projecto "História da 
Escola de Teatro do Conservatório" 
do Centro de Investigação em Artes 
e Comunicação (CIA C/Universidade 
do Algarve/Escola Superior de Tea-
tro e Cinema), será estudado o pe-
ríodo seguinte, que estabelecemos 
entre 1901 e 1971, ano este mar-
cado pelo fim do consulado de Ivo 
Cruz e pela emergência do Plano de 
Reforma do Ensino, coordenado por 
Maria Madalena Perdigão, a pedido 
do então Ministro da Educação, Jo-
sé da Veiga Simão (pp. 11-14)

(Da esquerda para direita): Atriz Emília dos Anjos, aluna da escola de teatro do Conservatório, Visconde de Almeida Garrett, fundador 
do Conservatório, atriz Maria Matos, também aluna da escola de teatro 
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