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Tertúlia Farense debate situação social
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47790

 

17-10-2011 16:36:00

 

 O Padre Júlio Tropa é o convidado do debate da Tertúlia Farense de 20 de Outubro, que inicia um

ciclo de abordagem às questões sociais. Saiba mais.

 

 O evento decorrerá na quinta-feira, 20 de outubro, a partir das 21h30 no restaurante Adega

Nortenha, localizado na Praça Ferreira de Almeida 25, vulgarmente conhecido como Largo da Palmeira

e será, como habitualmente antecedido de jantar.

 

 A tertúlia inicia com este debate a abordagem das questões económicas e sociais, que considera

pertinentes na atual conjuntura, prevendo a intervenção de um docente da Faculdade de Economia da

Universidade do Algarve para uma das próximas sessões.

 

 

Investigador do Algarve recebe prémio internacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Boas Notícias Online

URL: http://www.boasnoticias.pt/noticias_Investigador-do-Algarve-recebe-pr%C3%A9mio-
internacional_8411.html

 

Segunda-feira, 17 de Outubro de 2011

 

 Um investigador da Universidade do Algarve foi premiado com o título de Fellowships Graduate

Student 2011, prémio atribuído pela instituição norte-americana IEEE Photonics Society (IPS). Bruno

Romeira é, assim, o primeiro português a vencer este prémio por um trabalho produzido em Portugal.

 

 O prémio foi atribuído a Bruno Romeira nos Estados Unidos pelos resultados do seu trabalho de

doutoramento. O português está desde 2008 a estudar os "circuitos optoeletrónicos integrados não
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lineares capazes de produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de ruído bastante baixos na banda

de frequências das micro-ondas", resume a nota de imprensa da UALG.

 

 Em declarações à Lusa, o investigador explicou que o trabalho permite "simplificar os sistemas de

distribuição de sinais de micro-ondas nas redes de nova geração de comunicação e aumentar a largura

de banda dos pontos de acessos às redes sem fios".

 

 Bruno Romeira é natural de Faro e terminou o curso de Física e Química na Universidade do Algarve

em 2006. Nos dois anos seguintes fez trabalho de investigação no Centro de Eletrónica, Optoeletrónica

e Telecomunicações (CEOT) da instituição.

 

 Desde 2008 que está a desenvolver a sua tese de doutoramento do CEOT do Departamento de Física

da Universidade do Algarve, em colaboração com a Universidade de Glasgow (Reino Unido) e com a

Universidade de Sevilha (Espanha).

 

 O português revelou à Lusa que o galardão constitui "um enorme orgulho e satisfação" e disse

mesmo que não estava à espera de o ter recebido graças à "elevada competitividade" do concurso.

 

 Apesar de em 2007 uma portuguesa ter sido distinguida pelo IEEE Photonics Society, esta foi a

primeira vez que um português vence o prémio por um trabalho produzido em Portugal. Maria Ana

Cataluna foi distinguida, mas com um trabalho realizado na Universidade escocesa de Saint Andrews.

 

 "Esta distinção tem um sabor especial devido às dificuldades financeiras que existem em

Universidades de menor dimensão, como é o caso da UAlg", frisou Bruno Romeira à Lusa. "As áreas de

interesse desta investigação incluem as comunicações óticas utilizando a fibra ótica e outras

aplicações, tirando partido dos sinais caóticos na transmissão de informação confidencial".

 

 O prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship é atribuido a estudantes de

doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics Society, um rede com mais de sete mil

profissionais das áreas da optoeletrónica e da fotónica.

 

 [Notícia sugerida por Teresa Teixeira]

 

 

Loulé recebe debate sobre património cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121051
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O Cine-Teatro Louletano vai acolher, dia 28 de outubro, o debate Património cultural - uma nova

convenção do Conselho da Europa para o séc. XXI, que juntará diversas personalidades para debater

as questões do património cultural e a nova convenção do Conselho da Europa.

 

 Em foco vai estar a Convenção de Faro, documento do Conselho da Europa assinado na capital

algarvia em 2005, relativo ao valor do património cultural para a sociedade que lembra as

responsabilidades individuais e coletivas face ao património cultural e aponta o contributo que este

pode trazer ao desenvolvimento humano e à promoção da diversidade cultural, desde que, enquanto

recurso, seja usado de modo sustentável.

 

 O evento arranca pelas 11:00 horas, com a sessão de boas-vindas apresentada pelo presidente da

Câmara Municipal de Loulé, Seruca Emídio, e início dos trabalhos. Segue-se a projeção do

documentário O Ciclo do Pão.

 

 O presidente do Centro Nacional de Cultura, Guilherme d'Oliveira Martins, irá falar sobre Um novo

conceito de património cultural - património, herança e memória, às 11:15. João Guerreiro, reitor da

Universidade do Algarve, e Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Presidente do Campo

Arqueológico de Mértola são os oradores seguintes.

 

 Já na parte da tarde, pelas 14:30, o responsável pela divisão do Património Cultural e Paisagem do

Conselho da Europa e vice-diretor da Cultura e Património Cultural e Natural (Estrasburgo), Daniel

Thérond, vai trazer a lume As contribuições inéditas da Convenção de Faro.

 

 Às 15:00, é a vez de Dag Myklebust, senior adviser do Directorate for Cultural Heritage, da Noruega

(Oslo), trazer algumas ideias à conferência. Após uma pausa para café, pelas 15:50, José María

Ballester, presidente do júri dos Prémios do Património da União Europeia / Concurso Europa Nostra

aborda o tema Que património, para que sociedade?.

 

 A conceituada escritora louletana, Lídia Jorge, irá falar nesta conferência pelas 16:20, seguindo-se o

debate final. O encerramento desta iniciativa acontece às 17:15, com o balanço dos trabalhos

apresentado por Guilherme d'Oliveira Martins.

 

 O que se vai debater é, nas palavras de Guilherme d'Oliveira Martins, "o património cultural, como

realidade complexa - desde o código genético e do genoma humano, até às tradições, às

comunidades, às instituições, aos hábitos e costumes, num conjunto vasto de que designamos por

património imaterial (o modo como os artesãos trabalham, como a culinária se desenvolve, como as

pessoas e as comunidades se relacionam), passando pelos vestígios arqueológicos, pelos

monumentos, pelo modo de organização das populações e das cidades, mas também pela valorização

da criação contemporânea e pela busca de uma relação equilibrada nesse diálogo entre o que hoje
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temos e queremos e aquilo que recebemos de antanho".

 

 Redacção/RS

 

 13:16 segunda-feira, 17 outubro 2011

 

 

Doutorando da UAlg ganha prémio nos EUA

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 17/10/2011

Meio: Diário Económico - Emprego & Universidades

 

Doutorando da UAlg ganha prémio nos EUA

 

Bruno Romeira – natural de Faro e licenciado em Física e Química pela Universidade do Algarve, em

2006 – recebeu, a semana passada, nos Estados Unidos, o prémio da IEEE Photonics Society (IPS)

Fellowships Graduate Student 2011. Este trabalho de investigação compreende o estudo de circuitos

optoelectrónicos integrados não lineares capazes de produzirem sinais ópticos e eléctricos com níveis

de ruído bastante baixos na banda de frequências das micro-ondas.

 

 

Silves debate existência e natureza da alma
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51405

 

Cultura

 

 Piaget de Silves

 

 O Cérebro ? Procura da Alma é o tema do colóquio que a Escola Superior de Saúde Jean Piaget de

Silves leva a efeito no próximo dia 20 de outubro, no seu auditório, em parceria com a Biblioteca

Municipal de Silves.

 

 Especialistas de diversas áreas - da Psicologia ? Neurologia, da Psiquiatria ? Teologia, da Filosofia ?

Arte - debaterão a questão que ao longo da História sempre tem preocupado a Humanidade e
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continua, na sociedade dos nossos dias, tema atual e pertinente: a existência e a natureza da alma.

 

 Esta iniciativa, que integra uma mostra bibliográfica e fílmica, conta com a participação de

personalidades ligadas ? investigação em variados setores que se relacionam com o tema em debate,

nomeadamente, Margarida Ferreira, docente do Instituto Piaget de Silves, Ana Teresa Martins, do

Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve,

Padre Carlos de Aquino, pároco de Silves e responsável pela Pastoral Litúrgica da Diocese do Algarve,

David Estevens, do Departamento de Saúde Mental do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio,

Helena Pinto, da Clínica PsicoMédica, Luisa Lopes, do Instituto de Medicina Molecular e Paulo Pires, do

Setor de Bibliotecas e Documentação do Município de Silves.

 

 Este colóquio integra-se no projeto Awakened Mind, um programa que pretende promover e divulgar

conteúdos e práticas inovadores ao nível do saber, da reflexão e do conhecimento científico e

humanista.

 

 A entrada é livre, podendo participar, além de estudantes, professores e investigadores, simples

curiosos e o público em geral.

 

 O Instituto Piaget está presente no Algarve, no Campus Académico de Silves, há cerca de uma

década, sendo responsável pela formação de centenas de técnicos especializados, na área da saúde,

maioritariamente algarvios, que desempenham funções profissionais na nossa região.

 

 Tem como principais objetivos proporcionar um ensino de qualidade, criar conhecimento e difundir

valores humanos fundamentais para uma indispensável formação pessoal e intelectual de todos os

seus agentes - docentes, estudantes, trabalhadores e cooperantes.

 

 16 de Outubro de 2011 | 15:11

 

 barlavento
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Mais 444 alunos na Universidade do Algarve na segunda fase
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51407

 

Educação

 

 Universidade do Algarve

 

 Na 2ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Universidade do Algarve atraiu 444

novos candidatos. Estes alunos, associados aos quase mil da 1ª fase, garantem que o contingente de

2011 não se afasta do que aconteceu em anos anteriores.

 

 A estas duas fases faltará ainda acrescentar os candidatos que se apresentaram ao abrigo de

concursos especiais (transferências, reingressos, maiores de 23 anos ou diplomados no âmbito dos

CET), prevendo-se que o total de novos alunos se aproxime no número de vagas a concurso.

 

 Embora, o número de novos alunos se aproxime das vagas a concurso, há cursos que não

conseguiram captar os estudantes previstos. Outros, pelo contrário, superaram as expetativas.

 

 Uma grande parte dos cursos de artes e comunicação, ciências e tecnologias da saúde, economia,

turismo e gestão, psicologia, educação, sociologia e desporto obtiveram 100 por cento de colocações.

Alguns cursos das áreas da biologia e da engenharia conseguiram também bons resultados.

 

 Já os restantes registaram resultados sofríveis, notando-se pouca procura nos cursos oferecidos nos

regimes pós-laboral e de ensino ? distância.

 

 De salientar, ainda, que o insucesso destas ofertas não atingiu exclusivamente cursos da

Universidade do Algarve. Todas as universidades sentiram grande dificuldade em atrair públicos para

os regimes referidos.

 

 Os casos mais problemáticos incidiram na quase generalidade das engenharias dos subsistemas

politécnico e universitário. Por um lado, as provas de acesso para estes cursos foram mais difíceis; por

outro, o decréscimo de candidatos a engenharia foi acentuado, condicionantes que justificam esta

reduzida procura.
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 A inversão desta tendência, necessária para a regeneração do tecido produtivo nacional, obrigará não

só a um esforço de promoção pública, mas também ? manutenção do nível de qualidade dos cursos

oferecidos.

 

 Ao longo deste ano letivo, a Universidade do Algarve reforçará as ações de esclarecimento junto dos

estudantes do ensino secundário, de forma a garantir que o crescimento do fluxo de candidatos ao

ensino superior mantenha o ritmo dos últimos anos, limitando os efeitos da crise e moderando as

dificuldades sentidas pelas famílias, através de uma melhor oferta de apoios sociais.

 

 16 de Outubro de 2011 | 10:16

 

 barlavento

 

 

Novo curso de especialização na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51404

 

Educação

 

 Higiene e Segurança no Trabalho

 

 A Universidade do Algarve vai abrir o Curso de Especialização de Técnico Superior e Higiene do

Trabalho (Nível 5). Os interessados deverão candidatar-se até ao final do mês de outubro, iniciando-se

as aulas em novembro, desde que haja um mínimo de 15 inscritos.

 

 Este curso tem como principal objetivo formar licenciados e bacharéis para o exercício da profissão de

Técnico Superior de Segurança e Higiene do Trabalho, proporcionando-lhes competências científicas,

tecnológicas e pessoais e contribuindo para melhorar a qualidade do desempenho no setor.

 

 Com 20 vagas disponíveis e a duração de 540 horas, 120 das quais de estágio profissional, este curso

será dado no Instituto Superior de Engenharia, em regime presencial, ? s sextas-feiras, em horário

pós-laboral e, aos sábados, das 9h30 ? s 18h00.

 

 16 de Outubro de 2011 | 15:12

 

Página 7



 barlavento
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Maratona Interuniversitária de Programação informática disputada em Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/10/maratona-interuniversitaria-de-programacao-
informatica-disputada-em-faro/

 

Sunday, October 16th, 2011

 

 A Universidade do Algarve recebe no sábado, dia 22, uma maratona nacional diferente dedicada à

programação informática. "Uma espécie de desporto universitário intelectual", explicou o coordenador

da iniciativa, Pedro Guerreiro. No campus de Gambelas serão conhecidos os alunos que se vão

qualificar para a etapa de Madrid e que podem almejar chegar à final mundial

 

 A Universidade do Algarve (UALg) é a anfitriã da edição de 2011 da maratona interuniversitária de

programação (MIUP) que está marcada para o próximo dia 22. Esta é a etapa que vai reunir os

melhores estudantes universitários nacionais na área da programação que se vão defrontar em busca

da qualificação para a maratona que vai decorrer em Madrid no próximo mês. Na etapa marcada para

a capital espanhola estarão as equipas de alunos da zona denominada pela organização deste

concurso mundial por "Europa do Sudoeste".

 

SCS

 

 

Café Oceano está de volta e analisa relação entre empresas, universidade e o mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=121009

 

O Café Oceano, espaço de discussão informal sobre assuntos relacionados com o oceano, vai iniciar

este ano letivo com o tema Relação universidade/empresa/mar: quais os desafios?, iniciativa marcada

para quinta feira, 20, às 18:30 horas, no Pátio de Letras, em Faro.

 

 O tema será apresentado por Hugo Pinto, economista, docente e investigador no Centro de
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Investigação sobre Espaço e Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve e no Centro de Estudos

Sociais (CES) da Universidade de Coimbra.

 

 "Como é que se criam ligações entre universidades e empresas? Qual a importância do mar nas

relações existentes ou em desenvolvimento? Quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a

médio e longo prazo?", serão algumas das questões em cima da mesa.

 

 O Café Oceano é um espaço que nasceu de uma ideia original dos alunos de Oceanografia da antiga

Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente (FCMA) e de Cristina Veiga Pires, também docente

naquela faculdade e atualmente subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

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

preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate. O painel de

especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da discussão,

assegurada habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a população.

 

 Redacção/RS

 

 07:16 domingo, 16 outubro 2011

 

 

Café Oceano está de volta com novos desafios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104853&p
op=1&page=0&Itemid=333

 

Escrito por CienciaPT

 

 15-Oct-2011

 

 Como é que se criam ligações entre universidades e empresas? Qual a importância do mar nas

relações existentes ou em desenvolvimento? Quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a

médio e longo prazo? Estas são algumas das questões que serão abordadas no Café Oceano.

 

 Sobre o orador

 

 Hugo Pinto é Economista. Mestre em Economia Regional pela Universidade do Algarve, encontra-se a
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concluir tese de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sobre

mudança institucional e transferência de conhecimento em Portugal. É também investigador

colaborador no Instituto de Estudos Sociais Avançados do Conselho Superior de Investigações

Científicas (Espanha) e no Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações (Universidade do

Algarve). O orador tem uma sólida experiência na gestão de projetos europeus em organizações,

como o Business Innovation Centre Algarve, Universidade do Algarve e o Centro de Ciências do Mar.

Está atualmente envolvido no KIMERAA - Transferência de Conhecimento para Melhorar a Economia

Marítima nas Regiões do Espaço Atlântico. Os seus principais interesses de investigação ligam-se com

o desenvolvimento regional e a Economia enquanto ciência. É docente convidado na Faculdade de

Economia da Universidade do Algarve onde leciona Economia e Econometria.

 

 Sobre o Café Oceano

 

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

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

Ambiente (FCMA) e da Prof.ª Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e atualmente

subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

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

preciso ser especialista, bastam a curiosidade e o interesse pelas matérias em debate. O painel de

especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da discussão,

assegurada habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a população.

 

 

Solar em obras

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

José Eduardo Brites Cavaco - Um Mourense distinguido

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 15/10/2011

Meio: Planície
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Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Faro: Café Oceano está de volta com novos desafios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20467&visual=8&id=0&print_article
=1

 

15-10-11

 

 O Café Oceano vai iniciar este ano letivo com o tema "Relação universidade - empresa - mar: Quais

os desafios?", apresentado por Hugo Pinto, docente e investigador no Centro de Investigação sobre

Espaço e Organizações (CIEO) da Universidade do Algarve e no Centro de Estudos Sociais (CES) da

Universidade de Coimbra

 

 A iniciativa realiza-se às 18h30 da próxima 5ª feira, dia 20, no Pátio de Letras, em Faro.

 

 Como é que se criam ligações entre universidades e empresas, qual a importância do mar nas

relações existentes ou em desenvolvimento, quais as oportunidades para o Algarve e os desafios a

médio e longo prazo são algumas das questões que serão abordadas no Café Oceano.

 

 Sobre o orador:

 

 Hugo Pinto é Economista. Mestre em Economia Regional pela Universidade do Algarve, encontra-se a

concluir tese de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra sobre

mudança institucional e transferência de conhecimento em Portugal.

 

 É também investigador colaborador no Instituto de Estudos Sociais Avançados do Conselho Superior

de Investigações Científicas (Espanha) e no Centro de Investigação sobre Espaço e Organizações

(Universidade do Algarve).

 

 Tem uma sólida experiência na gestão de projetos europeus em organizações, como o Business

Innovation Centre Algarve, Universidade do Algarve e o Centro de Ciências do Mar. Está atualmente

envolvido no KIMERAA - Transferência de Conhecimento para Melhorar a Economia Marítima nas

Regiões do Espaço Atlântico.

 

 Os seus principais interesses de investigação ligam-se com o desenvolvimento regional e a Economia
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enquanto ciência. É docente convidado na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve onde

leciona Economia e Econometria.

 

 Sobre o Café Oceano

 

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

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

Ambiente e da Prof.ª Cristina Veiga Pires, também docente naquela faculdade e atualmente

subdiretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UAlg.

 

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

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

 

 O painel de especialistas, responsável pela apresentação mensal de cada tema, e a moderação da

discussão, assegurada habitualmente por Cristina Veiga Pires, incentivam à participação de toda a

população.

 

 

Volta Nacional:"Grupo Pestana avança com novo hotel em Lisboa para complementar
oferta"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Ambitur.pt

URL: http://www.ambitur.pt/site/print_news.asp?news=24544

 

Diário Económico

 

 " Governo esvazia taxa de IVA de 13% "

 Vinho mantém-se com uma taxa de 13%. A taxa aplicada aos restaurantes passa para 23%.

 

 " Salário dos gestores públicos limitado a 5300 euros mensais "

 O Governo vai avançar com tectos salariais para os gestores das empresas públicas e presidentes dos

intitutos públicos: os primeiros não poderão ter um vencimento superior ao do primeiro-ministro -

cerca de 5300 euros - enquanto os segundos terão uma remuneração igual ao dos dirigentes

superiores do Estado, ou seja, 4512 euros brutos, incluindo despesas de representação, apurou o

Diário Económico.

 

 "Estrangeiros sustentam crescimento do turismo em Agosto "
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 Vida Económica

 

 " RENA condena pressões exercidas por companhias de baixo custo "

 As companhias aéreas 'low cost', com a conivência de algumas entidades públicas e privadas, estão a

exercer pressões para passarem a operar no Terminal 2 do Aeroporto de Lisboa. Paulo Geisler,

presidente da RENA - associação representativa das companhias aéreas - tece duras críticas à forma

como as 'low cost', têm sido beneficiadas, em detrimento das companhias de bandeira.

 

 " Pestana aprofunda estratégia de diversificação internacional "

 O grupo Pestana projecta um montante de investimento de 50 milhões de euros anuais nos próximos

anos, no desenvolvimento da sua estratégia de diversificação internacional.

 

 " Surf dinamiza turismo e promove criação de pequenos negócios à escala loca l"

 O potencial do surf como catalisador das economias regionais, em forte correlação com o sector do

turismo, representa taxas de crescimento que poderão chegar aos 11% em 10 anos.

 

 i

 

 "Bristish Airways e Iberia confirmam interesse na TAP "

 A compra da TAP é um dos dois negócios em que o Grupo IAG, que junta a British Airways e a Iberia,

continua interessado.

 

 " Bilhetes de futebol, leite com chocolate, iogurtes e restauração com IVA a 23% "

 De nada valeram os protestos, as ameaças e os cenários catastróficos dos profissionais do sector. A

restauração passa do escalão intermédio de 13% para o máximo, isto é, 23%.

 

 SOL

 

 " Grupo Pestana avança com novo hotel em Lisboa para complementar oferta"

 O Grupo Pestana vai reforçar a sua presença em Lisboa, onde já tem o Pestana Palace. A empresa

madeirense conta fechar até ao final do ano a compra de um edifício na rua do Comércio, na Baixa,

que será transformado num hotel de quatro estrelas com 80 quartos, avançou ao SOL o administrador

financeiro, José Theotónio. O projecto, que representará um investimento de oito milhões de euros,

surgiu quando "há dois ou três meses", o maior grupo hoteleiro nacional - que tem apostado na

expansão nas capitais da América Latina e europeias - foi contactado por um banco português para

ficar com o imóvel.

 

 " Colombianos mostram interesse na TAP "

 A lista de interessados na compra da TAP continua a aumentar. Nos últimos dias a companhia Avianca

-Taca fez chegar a Portugal o seu interesse no processo de privatização da TAP, apurou o Sol.
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 "Turismo da emoção está a chegar"

 Garantir experiências e novas sensações faz parte da nova estratégia dos hoteleiros para diferenciar a

oferta e fidelizar clientes. Ter propostas e conceitos de comunicação emotivos ajuda a escolher um

hotel.

 

 Diário de Notícias

 

 " Regresso forçado de avião dá direito a indemnização "

 

 Público

 

 " TAP vende Groundforce à belga Aviapartner por três milhões de euros "

 A TAP já escolheu o comprador para a Groundforce. De acordo com um pedido de autorização de

venda enviado ao Governo, a transportadora aérea vai alienar 50,1% da operadora de handling à

Aviapartner por três milhões de euros. Um valor que equivale a apenas 10% do preço que pagou, em

2008, pela mesma participação, quando os espanhóis da Globalia venderam aquela posição na

empresa.

 

 "Ao fim de cinco anos, o Algarve parece caminhar para o fim "

 Deve ou não haver programa Allgarve? A Entidade Regional de Turismo do Algarve encomendou um

estudo à Universidade do Algarve para avaliar a importância de uma iniciativa que dura há cinco anos

e que está em risco de acabar.  

 

 " Governo madeirense adia novamente o fim do concurso para cais de cruzeiros no Funchal "

 Prazo de entrega de propostas foi alargado pela terceira vez, agora para Dezembro. Obra é polémica,

está avaliada em mais de 80 milhões de euros.

 

 Nota informativa: O ambitur.pt não se responsabiliza pela informação veiculada nos órgãos de

comunicação social que engloba na sua Volta Nacional, constituindo o seu conteúdo sempre citação de

informações.

 

 

Universidade dos Açores acolhe I Encontro Internacional de Educação, Currículo e

Didácticas

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Diário dos Açores
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Nos dias próximos dias  27, 28 e 29 de Outubro terá  lugar, na Universidade  dos Açores, em Ponta

Delgada, o I Encontro  Internacional sobre o  tema geral: Educação,  Currículo e Didácticas:

Tendências, Contextos e  Dinâmicas.

 Este evento científico conta com o apoio da  Secretaria Regional da  Ciência, Tecnologia e

Equipamentos, através  da DRCT.

A Sessão de Abertura  será no dia 27 (QuintaFeira), às 9h, no  Anfiteatro C, e contará com a presença

do  Magnífico Reitor da  Universidade dos Açores  e do Secretário Regional  da Ciência, Tecnologia  e

Equipamentos. De  seguida, terá lugar a  Conferência de Abertura  a proferir pelo Professor  Doutor

António Nóvoa,  Reitor da Universidade de  Lisboa. Neste Encontro  participarão professores  e

investigadores de várias  universidades portuguesas, designadamente da  Universidade dos Açores,

da Universidade do  Porto, da Universidade de  Évora, da Universidade  do Algarve, da  Universidade

de Trás-osMontes e Alto Douro, da  Universidade de Lisboa  e da Universidade de  Aveiro. Do

Estrangeiro  participarão professores e investigadores da  Universidade Católica  de Petrópolis (Brasil),

 da Universidade Federal  do Rio Grande do Sul  (Brasil), da Universidade  de Nantes (França) e  da

Universidade de  Barcelona (Espanha),  bem como de  Universidades dos  Estados Unidos da  América.

 A Conferência de  Encerramento será  proferida, no dia 29  (Sábado), às 11h.15mn,  no Anfiteatro C,

pelo  Professor Doutor Manuel  Ferreira Patrício, da  Universidade de Évora.      No Encontro serão

apresentados e discutidos trabalhos em diversas sub-temáticas, em  sessões plenárias, como,  por

exemplo, “Educação  e Formação: Desafios da  Contemporaneidade”,  “Currículo e Didácticas:

problemáticas e perspectivas”, “Formação  de Educadores  e Professores”, “Currículo: concepções,

Organização,  Contextos e Dinâmicas”,  “Avaliação em Educação”, “Caminhos  de Investigação  e

Construção do  Conhecimento”. Em  sessões paralelas,  mediante inscrições,  serão trabalhadas as

seguintes sub-temáticas:  “Currículo e Didácticas”,  “Projectos Educativos  e Curriculares”,

“Tecnologias na  Educação”, “Temas e  Questões de Educação”,  “Temas e Questões de  Didácticas”.

 Para apresentarem  comunicações estão  inscritos professores de  todos os níveis de ensino.

Segundo a  Organização, “Pretendese que este Encontro seja  uma Reunião Científica,  na qual sejam

apresentados trabalhos de investigação e reflexão desenvolvidos no âmbito da  Educação, Currículo e

Didácticas, numa perspectiva disciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar e num horizonte  transversal

dos saberes.  É uma oportunidade  para investigadores,  educadores e professores darem a conhecer

os  resultados das suas pesquisas, os seus projectos  científicos em desenvolvimento, a públicos

especializados mas também  abrangentes e diversificados, induzindo,  assim, o interesse pelo

Conhecimento e pela  Investigação Científica,  junto de estudantes de  licenciatura, mestrado  e

doutoramento. Será,  pois, um espaço e uma  oportunidade para cruzar saberes, perspectivas  e

olhares no campo da  Educação, Currículo e  Didácticas.

  O tema/desígnio  Educação, Currículo e  Didácticas constitui, em  grande parte, um património

genésico e genético que caracteriza o labor  científico e os modos de  organização funcional  no

Departamento de  Ciências da Educação  da Universidade dos  Açores, designadamente  na Secção de

Currículo  e Didácticas. Existem  Universidades, no resto  do País e do Mundo, com  Departamentos

especializados em Educação,  Currículo e Didácticas,  como domínios separados, por vezes sem pontes

 e pontos de ligação. Um  Encontro, com a matriz  referida, prefigura uma  unidade e uma
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diversidade, criando registos  plurais de tendências,  orientações e pontos de  vista existentes sobre

as  áreas temáticas em análise no Encontro.

Nesta Região  Ultraperiférica, em termos geofísicos, que são  os Açores, queremos  contribuir, em

matéria  de Educação, para criar  novas centralidades,  novos desafios, fazendo  das margens

oportunidades para (re)construir  caminhos de significação, cruzando discursos  e promovendo

intertextualidades científicas a  partir de saberes específicos, abertos a novas  configurações.

 De acordo com as  opções   epistemológicas  e metodológicas tomadas,  o Encontro está estruturado

em Comunicações  Plenárias e Paralelas,  nas quais participarão,  respectivamente, investigadores

convidados e  comunicações resultantes de inscrições.” Universidade dos Açores acolhe  I Encontro

Internacional de Educação,  Currículo e Didácticas  O encontro será   um espaço e uma  oportunidade

para  cruzar saberes,  perspectivas e  olhares no campo  da Educação,  Currículo e  Didácticas....

“Pretende-se que este Encontro seja uma Reunião Científica, na qual  sejam apresentados trabalhos

de investigação e reflexão desenvolvidos no  âmbito da Educação, Currículo e Didácticas, numa

perspectiva disciplinar,  interdisciplinar, transdisciplinar e num horizonte transversal dos saberes”....

 

 

Estudo sobre óptica dá prémio a investigador português
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Ciência Hoje.pt

URL: http://www.cienciahoje.pt/index.php?oid=51451&op=all

 

Distinção da IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship

 

 2011-10-14

 

 Bruno Romeira, doutorando da Universidade do Algarve

 

 Com investigação sobre conversão de sinais eléctricos em sinais ópticos, o investigador Bruno

Romeira foi o primeiro aluno português a estudar numa universidade portuguesa, neste caso a do

Algarve, a receber o prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship.

 

 Este prémiode dez doutorandos de todo o mundo, membros da sociedade norte-americana de

fotónica IEEE Photonics e explicou a o investigador ao

 

 Muito importante para a investigação devido à "elevada competitividade nesta área e à qualidade dos

candidatos de centros de investigação internacionais", esta distinção recai pela segunda vez num

estudante português, sendo que o anterior estava a realizar doutoramento no reino Unido.
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 Os critérios de avaliação para a entrega do prémio são o currículo do candidato e a"relevância da

investigação realizada nas áreas científicas da sociedade: lasers, dispositivos ópticos, fibras ópticas e

tecnologias associadas", explica o investigador.

 

 A distinção é um importante reconhecimento pois a avaliação"é realizada por peritos na área de

lasers, dos dispositivos ópticos e tecnologias associadas". A investigação de Bruno Romeira debruça-se

no estudo e implementação de"circuitos osciladores optoelectrónicos não-lineares integrados, capazes

de produzirem sinais ópticos e eléctricos com níveis de ruído bastante reduzidos e baixo consumo de

energia".

 

Por Luísa Marinho

 

 

Prémios nos EUA

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Investigador do Algarve premiado

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Diário de Notícias

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Jornadas da Qualidade em Lagos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6428
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Numa altura em que a qualidade é um dos assuntos "na ordem do dia", a Câmara Municipal de Lagos -

atenta a esta conjuntura e aos desafios que se colocam à administração pública, e em particular à

administração local - decidiu promover a realização de umas jornadas de reflexão dedicadas a esta

temática.

 

 A avaliar pelo número de inscrições - que esgotaram a lotação do Auditório dos Paços do Concelho

Séc. XXI - a iniciativa promete marcar o debate em torno do tema.

 

 As Jornadas da Qualidade, promovidas pelas Câmara Municipal de Lagos, elegeram com tema

principal "A Qualidade na Administração Pública". Esta iniciativa, a decorrer já amanhã, dia 14 de

Outubro, no Auditório dos Paços do Concelho Séx. XXI, irá abordar questões tão diversas como

"Performance, Qualidade e Criação de Valor nos Serviços Públicos", "Os Sistemas de Avaliação de

Desempenho e a Gestão da Qualidade", "Sistemas de Gestão: Novos Desafios para as Organizações",

entre outras.

 

 Os públicos-alvo destas Jornadas são, prioritariamente, trabalhadores em serviços da administração

pública central e local.

 

 Do leque de oradores fazem parte reputadas entidades como a APCER, que se associou, desde a

primeira hora a esta iniciativa, instituições universitárias, consultores de renome, entre os quais os

consultores da Iberogestão, entidade que acompanhou o processo de certificação dos serviços da

Câmara Municipal de Lagos, e ainda representantes de outras entidades que trazem a sua experiência

própria.

 

 Informações mais detalhadas sobre os oradores presentes nestas Jornadas da Qualidade, encontram-

se disponíveis no site da autarquia em www.cm-lagos.pt ("Destaques").

 

 Recorde-se, a este propósito, que a Câmara Municipal de Lagos está certificada pela NP EN ISO 9001:

2008, abrangendo serviços prestados por todas as unidades orgânicas da autarquia, designadamente:

Departamento de Suporte Técnico e Administrativo, Departamento de Planeamento e Gestão

Urbanística, Departamento de Educação Cultura e Acção Social, Departamento de Ambiente e Serviços

Urbanos, Divisão de Fiscalização, Divisão de Planeamento e Controlo, Divisão de Sistemas e

Tecnologias de Informação e Divisão de Comunicação.

 

 Nota: Por motivos de lotação do espaço apenas poderão assistir ao evento os interessados com

inscrição já confirmada.

 

 Programa

 

 9:00 | Recepção
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 9:30 | Abertura das Jornadas

 

 9:45 | O Sistema de Gestão da Qualidade na CM de Lagos: Dificuldades e Desafios

 

 Mestre Ana Alves, Eng.ª Cristina Costa (CM de Lagos)

 

 10:15 | Performance, Qualidade e Criação de Valor nos Serviços Públicos

 

 Prof. Doutor Francisco Simões Pinto (Universidade do Algarve)

 

 11:00 | Coffee-Break

 

 11:20 | A Qualidade na AP: Três etapas para o sucesso

 

 Dr. Ivo Carvalho (Junta de Freguesia de Alvor)

 

 11:45 | Os Sistemas de Avaliação de Desempenho e a Gestão da Qualidade

 

 Eng. João Alves (Consultor)

 

 12:20 | Gestão da Qualidade na AP | A utilização da ferramenta CAF nos Municípios Portugueses

 

 Prof. Dr.ª Margarida Saraiva, Dr.ª Ana Sofia Silveira (Universidade de Évora)

 

 12:45 | Debate e Questões aos Oradores

 

 13:00 | Almoço

 

 14:30 | A importância do SIAGA - Sistema de Informação de Apoio à Gestão Autárquica

 

 Eng. Alfredo Azevedo (CEO Iberogestão); Eng. Eduardo Pimenta (Consultor Iberogestão)

 

 15:00 | Gestão da Mudança - Desenvolvendo Talentos Humanos

 

 Dr.ª Sílvia Bárrios

 

 15:30 | Sistemas de Gestão: Novos Desafios para as Organizações

 

 Dr. Vitor Dias (Manager Consequência)
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 16:00 | Intervalo

 

 16:20 | Certificação na Administração Pública

 

 Eng. Helder Estradas (APCER)

 

 17:00 | Debate e Questões aos Oradores

 

 17:30 | Encerramento das Jornadas.

 

 2011-10-14

 

 Algarve Directo

 

 

9.º Encontro de Arqueologia do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=83a46f92eec62c8ee20f7f38514607d2

 

Tavira, 13 Out (Rádio Horizonte Algarve)

 

 A Câmara Municipal de Silves (CMS), através do seu Sector de Arqueologia, vai realizar de 20 a 22 de

outubro, na FISSUL, o 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve

 

 A ação, organizada conjuntamente com a Universidade do Algarve, o Instituto de Gestão do

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e a Direção Regional de Cultura do Algarve (DRC

Alg), pretende divulgar os trabalhos arqueológicos de maior relevância ocorridos na região do Algarve

no biénio 2010/2011, promover o debate científico relativo a problemáticas relacionadas com a

atividade arqueológica no contexto geográfico do Algarve e sensibilizar para a importância da

promoção social da atividade arqueológica, preservação e valorização do património arqueológico.
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Ao fim de cinco anos, o Allgarve parece caminhar para o fim

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Público

Jornalistas: Idálio Revez

 

Idálio Revez

 

Deve ou não haver programa Allgarve? A Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA)

encomendou um estudo à Universidade do Algarve para avaliar a importância de uma iniciativa que

dura há cinco anos e que está em risco de acabar. "Quisemos saber, com rigor científico, se vale a

pena", disse o presidente da ERTA, António Pina, no final da apresentação do relatório preliminar do

estudo. "Ainda não é possível tirar conclusões", resumiu.

 

O trabalho só estará concluído em Janeiro. Ao longo de mais de três horas, a equipa apresentou as

metodologias do trabalho, baseado em 2244 inquéritos já efectuados. "Uma coisa é termos uma

opinião sobre o Allgarve à mesa do café, outra é ser capaz de fundamentar a opinião", afirmou

António Pina.

 

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

Viegas, comenta em tom crítico: "Não faz sentido mandar fazer um estudo para avaliar um programa

que tem o destino traçado - é para acabar." "Está condenado à extinção, porque foram subvertidos os

princípios que estiveram na origem da sua criação, e não teve êxito", argumenta Viegas.

 

O historiador António Rosa Mendes, comissário do programa Faro Capital da Cultura 2005, em

entrevista ao PÚBLICO, no final de Agosto, já tinha dado sentença de morte. "O Allgarve é feito por

gente pacóvia que olha a região de forma colonialista", disse então. Este professor da Universidade do

Algarve detesta o nome do programa. "Quando D. Afonso III incorporou este território, continuou a

chamar-lhe Algarve. Não se adultera uma realidade histórica. Só gente ignorante o faz. E os

promotores do Allgarve são altamente ignorantes, pois desprezam a História. Acham que há uma

cultura para turistas e outra cultura para indígenas."

 

Viegas coloca o acento nos custos: "O Allgarve chegou a ter dez milhões de euros para gastar, e

nunca teve retorno - não gerou novos fluxos turísticos." Rosa Mendes diz: "Basicamente isto é dar

dinheiro a uns quantos senhores, que nada deixam na região e que, principalmente, nada contribuem

para o desenvolvimento."
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Ao fim de cinco anos, o Allgarve parece caminhar para o fim

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 14/10/2011

Meio: Público - Público Porto

Jornalistas: Idálio Revez

 

Idálio Revez

 

Deve ou não haver programa Allgarve? A Entidade Regional de Turismo do Algarve (ERTA)

encomendou um estudo à Universidade do Algarve para avaliar a importância de uma iniciativa que

dura há cinco anos e que está em risco de acabar. "Quisemos saber, com rigor científico, se vale a

pena", disse o presidente da ERTA, António Pina, no final da apresentação do relatório preliminar do

estudo. "Ainda não é possível tirar conclusões", resumiu.

 

O trabalho só estará concluído em Janeiro. Ao longo de mais de três horas, a equipa apresentou as

metodologias do trabalho, baseado em 2244 inquéritos já efectuados. "Uma coisa é termos uma

opinião sobre o Allgarve à mesa do café, outra é ser capaz de fundamentar a opinião", afirmou

António Pina.

 

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

Viegas, comenta em tom crítico: "Não faz sentido mandar fazer um estudo para avaliar um programa

que tem o destino traçado - é para acabar." "Está condenado à extinção, porque foram subvertidos os

princípios que estiveram na origem da sua criação, e não teve êxito", argumenta Viegas.

 

O historiador António Rosa Mendes, comissário do programa Faro Capital da Cultura 2005, em

entrevista ao PÚBLICO, no final de Agosto, já tinha dado sentença de morte. "O Allgarve é feito por

gente pacóvia que olha a região de forma colonialista", disse então. Este professor da Universidade do

Algarve detesta o nome do programa. "Quando D. Afonso III incorporou este território, continuou a

chamar-lhe Algarve. Não se adultera uma realidade histórica. Só gente ignorante o faz. E os

promotores do Allgarve são altamente ignorantes, pois desprezam a História. Acham que há uma

cultura para turistas e outra cultura para indígenas."

 

Viegas coloca o acento nos custos: "O Allgarve chegou a ter dez milhões de euros para gastar, e

nunca teve retorno - não gerou novos fluxos turísticos." Rosa Mendes diz: "Basicamente isto é dar

dinheiro a uns quantos senhores, que nada deixam na região e que, principalmente, nada contribuem

para o desenvolvimento."
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Mais 444 alunos na Universidade do Algarve na segunda fase

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Barlavento

 

Mais 444 alunos na Universidade  do Algarve na segunda fase Na 2ª fase do Concurso Nacional de

Acesso ao Ensino  Superior, a Universidade do  Algarve atraiu 444 novos candidatos. Estes alunos,

associados aos quase mil da 1ª fase,  garantem que o contingente  de 2011 não se afasta do que

aconteceu em anos anteriores.  A estas duas fases faltará ainda acrescentar os candidatos  que se

apresentaram ao abrigo  de concursos especiais (transferências, reingressos, maiores de 23 anos ou

diplomados  no âmbito dos CET), prevendo-se que o total de novos alunos se aproxime no número  de

vagas a concurso.

Embora, o número de novos alunos se aproxime das  vagas a concurso, há cursos  que não

conseguiram captar  os estudantes previstos. Outros, pelo contrário, superaram as expetativas.

Uma grande parte dos  cursos de artes e comunicação, ciências e tecnologias da  saúde, economia,

turismo e  gestão, psicologia, educação,  sociologia e desporto obtiveram 100 por cento de colocações.

Alguns cursos das áreas  da biologia e da engenharia  conseguiram também bons  resultados. Já os

restantes registaram resultados sofríveis,  notando-se pouca procura nos  cursos oferecidos nos

regimes  pós-laboral e de ensino à distância. De salientar, ainda,  que o insucesso destas ofertas não

atingiu exclusivamente cursos da Universidade do  Algarve. Todas as universidades sentiram grande

dificuldade em atrair públicos para  os regimes referidos.

Os casos mais problemáticos incidiram na quase generalidade das engenharias  dos subsistemas

politécnico  e universitário. Por um lado,  as provas de acesso para estes cursos foram mais difíceis;

por outro, o decréscimo  de candidatos a engenharia  foi acentuado, condicionantes que justificam

esta reduzida procura. A inversão desta tendência, necessária para a  regeneração do tecido produtivo

nacional, obrigará não só  a um esforço de promoção pública, mas também à manutenção do nível de

qualidade  dos cursos oferecidos.

Ao longo deste ano letivo,  a Universidade do Algarve  reforçará as ações de esclarecimento junto dos

estudantes do ensino secundário, de  forma a garantir que o crescimento do fluxo de candidatos  ao

ensino superior mantenha  o ritmo dos últimos anos, limitando os efeitos da crise e  moderando as

dificuldades  sentidas pelas famílias, através de uma melhor oferta de  apoios sociais.

 

 

Novo curso de especialização na UAlg

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Barlavento
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Novo curso de especialização  na UAlg A Universidade do Algarve  vai abrir o Curso de Especialização

de Técnico Superior e  Higiene do Trabalho (Nível  5). Os interessados deverão  candidatar-se até ao

final do  mês de outubro, iniciando-se  as aulas em novembro, desde que haja um mínimo de 15

inscritos.

Este curso tem como  principal objetivo formar licenciados e bacharéis para o  exercício da profissão

de Técnico Superior de Segurança  e Higiene do Trabalho, proporcionando-lhes competências

científicas, tecnológicas e pessoais e contribuindo  para melhorar a qualidade do  desempenho no

sector.

Com 20 vagas disponíveis e a duração de 540 horas,  120 das quais de estágio profissional, este curso

será dado  no Instituto Superior de Engenharia, em regime presencial, às sextas-feiras, em horário

pós-laboral e, aos sábados,  das 9h30 às 18h00.

 

 

Silves debate existência e natureza da alma

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Barlavento

 

Silves debate existência e natureza da alma «O Cérebro à Procura da Alma»  é o tema do colóquio que

a Escola Superior de Saúde Jean  Piaget de Silves leva a efeito  no próximo dia 20 de outubro,  no seu

auditório, em parceria  com a Biblioteca Municipal de  Silves.

Especialistas de diversas  áreas – da Psicologia à Neurologia, da Psiquiatria à Teologia, da Filosofia à

Arte – debaterão a questão que ao longo da  História sempre tem preocupado a Humanidade e

continua,  na sociedade dos nossos dias,  tema atual e pertinente: a existência e a natureza da alma.

Esta iniciativa, que integra  uma mostra bibliográfica e fílmica, conta com a participação  de

personalidades ligadas à investigação em variados setores  que se relacionam com o tema  em

debate, nomeadamente,  Margarida Ferreira, docente  do Instituto Piaget de Silves,  Ana Teresa

Martins, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas e  Sociais da Universidade

do Algarve, Padre Carlos de Aquino, pároco de Silves e responsável pela Pastoral Litúrgica  da Diocese

do Algarve, David  Estevens, do Departamento de  Saúde Mental do Centro Hospitalar do Barlavento

Algarvio,  Helena Pinto, da Clínica PsicoMédica, Luisa Lopes, do Instituto de Medicina Molecular e

Paulo Pires, do Setor de Bibliotecas e Documentação do Município de Silves. Este colóquio  integra-se

no projeto Awakened Mind, um programa que  pretende promover e divulgar  conteúdos e práticas

inovadores ao nível do saber, da reflexão  e do conhecimento científico e  humanista.

A entrada é livre, podendo  participar, além de estudantes,  professores e investigadores,  simples

curiosos e o público  em geral.

O Instituto Piaget está presente no Algarve, no Campus  Académico de Silves, há cerca  de uma
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década, sendo responsável pela formação de centenas de técnicos especializados,  na área da saúde,

maioritariamente algarvios, que desempenham funções profissionais  na nossa região.  Tem como

principais objetivos proporcionar um ensino de qualidade, criar conhecimento e difundir valores

humanos fundamentais para  uma indispensável formação pessoal e intelectual de todos os seus

agentes – docentes, estudantes, trabalhadores e  cooperantes.

Silves  debate  existência  e natureza  da alma |09

 

 

Maratona interuniversitária de informática disputada no Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Sofia Cavaco Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Doutorando da UAlg distinguido nos Estados Unidos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

"O que é o destino Algarve?"

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Sofia Cavaco Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Investigador algarvio premiado nos EUA deve sair de Portugal para seguir a carreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47752

 

13-10-2011 20:47:00

 

 Bruno Romeira, premiado na segunda-feira nos Estados Unidos por uma investigação realizada na

Universidade do Algarve (UAlg), quer deixar Portugal para seguir a carreira no estrangeiro.

 

 O algarvio, que recebeu o prémio da IEEE Photonics Society (IPS) Fellowships Graduate Student

2011, afirmou à Lusa que realizar investigação científica de qualidade em Portugal em tempos de crise

requer "vontade para vencer as dificuldades" e "mais oportunidades para que os melhores e mais

capazes possam fazer a diferença, em vez de emigrarem" em busca de oportunidades.

 

 "Felizmente, a qualidade da investigação em Portugal, em algumas áreas, é capaz de igualar os

melhores exemplos internacionais, mas a nossa dimensão reduzida e fraca produtividade limitam a

capacidade de transformar a ciência de qualidade em produtos e tecnologia com impacto

internacional", criticou.

 

 O investigador pensa que Portugal precisa de uma estratégia para aliar a investigação científica

realizada nas universidades à inovação empresarial para poder criar novos produtos tecnológicos e ser

competitivo no mercado internacional.

 

 Depois do prémio, Bruno Romeira disse que os seus objetivos passam por terminar nos próximos

meses o doutoramento para depois se dedicar à investigação "numa instituição internacional com

reconhecido mérito científico".

 

 "Neste momento, tenho preferência por laboratórios ou instituições europeias, mas não excluo outras

instituições, nomeadamente norte-americanas com elevado impacto científico, que promovam a

inovação e a investigação de novas ideias com elevado impacto tecnológico", justificou.

 

 O investigador adiantou ainda que a sua principal meta "a médio e longo prazo é realizar uma linha

de investigação na área da fotónica que possibilite o desenvolvimento de novos produtos

tecnológicos".
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 O algarvio foi o primeiro doutorando de uma universidade portuguesa a vencer este prémio, que

distingue o desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics

Society, a maior associação profissional do mundo para o desenvolvimento da tecnologia, com mais de

7000 profissionais das áreas da optoelectrónica e da fotónica.
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Dicas para o fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47742

 

13-10-2011 13:39:00

 

 Celebração do Algarve em música, golfe, motociclismo, desporto solidário, fado, música clássica,

drum'bass e jazz, dança, cinema e a tradição das feiras de outono são propostas para este fim de

semana.

 

 A V Feira da Perdiz anima Martim Longo (Alcoutim) e decorre no Pavilhão José Rosa Pereira nos dias

15 (10h00 - 24h00) e 16 de outubro (10h00 - 19h00).

 

 O Centro Cultural de Vila Real de Santo António apresenta a 14 outubro, às 21h30 o espetáculo La

Porteña Tango, retrospetiva do tango argentino desde o seu início, dos subúrbios de Buenos Aires, até

aos compositores contemporâneos como Astor Piazzola com os bailarinos Fernando Nahmijas e Valeria

Cuenca e o guitarrista Alejandro Picciano. Reservas: 281 510 045

 

 O mesmo espetáculo poderá ser visto no Auditório de Lagoa no dia 15 à mesma hora Reservas: 282

380 434.

 

 Está a decorrer em Tavira, no Quartel da Atalaia até 17 de outubro II Encontro de Arte

Contemporânea Algarve - Andaluzia com 6 exposições simultâneas e vários eventos de animação

musical e literária

 

 Ainda em Tavira o projeto "Música nas Igrejas" apresenta o Duo Tanguíssimo de violino e guitarra a

15 de outubro às 18 horas na Ermida de Santa Ana.

 

 A finalizar, Mostra Artesanal Almadrava no Mercado da Ribeira de Tavira a 16 de Outubro entre as

10h00 e as 17h00.

 

 Em Olhão, espetáculo Banjazz, música de jazz encenada para crianças, no Auditório dia 15 às 16h00.

 

 "Fado Maior" no Cine-Teatro de São Brás de Alportel, dia 15, pelas 21h30, com as vozes de Afonso
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Dias e Ana Marques acompanhados por Vítor do Carmo (guitarra portuguesa), José Santana (viola de

fado) e Tó Correia (contrabaixo) para prestar homenagem ao "representante maior da cultura urbana

portuguesa", o Fado.

 

 Em Faro, apresenta-se no Teatro Lethes o projeto "Sul Azul" uma celebração do Algarve através da

música nos dias 14 e 15 Out às 21h30. A letra "Azul", escrita por Carlos Norton, foi musicada por 10

bandas. Na Sexta atuam Migna Mala, Nobre Ventura, o projeto Camaleão Azul e os Marenostrum. No

sábado sobem ao palco Esfinge, OrBlua os Vá-de-Viró e Deep:Her. Os bilhetes custam 10 euros por

noite (na compra de bilhetes para os 2 dias, oferta do CD).

 

 Também em Faro, a Feira de Santa Iria decorre no Largo de São Francisco desde14 outubro até dia

23.

 

 Ainda na capital, o bar Cidade da Música na Rua do Prior apresenta no dia 16 domingo, a partir das

23h30 drum & bass internacional com o Neo-Zelandês TREi, Mainshift e Sir Aiva e dnb Overbass, a

abrir a noite.

 

 O Portugal Masters de golfe disputa-se de 13 a 16 de Outubro no Oceânico Victoria Golf Course de

Vilamoura (Loulé) com um prize-money de três milhões de euros e presença de vários campeões.

Bilhetes diários a 20 (adultos) e a 15 euros (seniores), vendidos à entrada. Mais informações aqui .

 

 Ainda em Loulé, o Laboratório de Artes e Média do Algarve (LAMA) realiza na Casa da Cultura no dia

14 de Outubro (sexta-feira), pelas 22h00 o 3.º Acto, da 1ª Mostra de Curtas-Metragens LAMAcurta,

com a exibição 9 filmes.

 

 Continuando em Loulé, a 4ª Grande Noite do Fado do Algarve tem lugar no Cine Teatro Louletano dia

15 às 21h30.

 

 O XIII Festival de Música Antiga de Loulé leva o espetáculo "Dos esplendores de Veneza às brumas do

Báltico" do Ludovice Ensemble à Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Querença, a 16 de

outubro, pelas 21h30.No dia 22 o recital é na Igreja N. Sra. Assunção (Alte).

 

 Por fim, realiza-se a 23 de outubro, no Pavilhão Desportivo Municipal de Loulé, a Marcha-Corrida

Algarve 2011-2012. A prova arranca às 10h00, estando a concentração agendada para as 9h00.

 

 Em Albufeira, música clássica com um concerto da Orquestra do Algarve dirigido pelo Maestro John

Avery a 16 de Outubro às 17h00 no Auditório Municipal de Albufeira. Programa: Frederick Delius

(1862-1934) The Walk to the Paradise Garden (A Village Romeo and Juliet) Artur Honegger (1892-

1955) Pastoral de Verão, para pequena orquestra L. Beethoven (1770-1827) Sinfonia nº 6 em Fá

Maior, "Pastoral", Op. 68.
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 Em Portimão disputa-se o Superbike FIM World Championship de 14 a 16 de outubro no Autódromo

Internacional do Algarve. Serão também disputadas provas de Supersport, Superstock 1000,

Susperstock 600 e ainda o Campeonato Nacional de Superbike e Superstock. Os bilhetes estão

disponíveis a partir de 20 euros. Confira o programa aqui.

 

 Música, em Portimão com o concerto da Orquestra do Algarve Dia 15 às 18h00 no Auditório

Municipal. No dia 16 às 18h30 o Duo João Pedro Cunha toca na Igreja do Colégio no âmbito do ciclo

de sons.

 

 Ainda em Portimão, desporto solidário com a Mamamaratona'11 que se realiza a 16 de outubro com

partida e chegada na Zona Ribeirinha de Portimão (antiga lota) organizada pela Associação Oncológica

do Algarve, para angariação de fundos.

 

 Continuando em Portimão, de 20 a 23 de outubro o Autódromo Internacional do Algarve acolhe o

Algarve Historic Festival. Ver aqui.

 

 Também em Portimão, no dia 21 outubro o Café Concerto do TEMPO - Teatro Municipal de Portimão

apresenta os Eléctricos. Os bilhetes custam 2 euros e estão à venda no local. A 22 é a vez do Festival

acústico Alvor Fm no Grande Auditório (21h30). Entrada gratuita mediante levantamento prévio de

bilhetes.

 

 Em Lagos, concerto na Igreja de S. Sebastião com a Orquestra Clássica da Academia e os Corais de

Beja, Vidigueira e Santo André, dia 22 de Outubro de 2011 pelas 21h00. Direção do maestro Padre

António Cartageno, autor da Cantata a Nossa Senhora da Conceição que integra o programa.

 

 Ainda em Lagos, o Centro Cultural é o palco do concerto do pianista moldavo Eugen Doga a 21 de

Outubro às 21h00.

 

 Em Silves o 9º Encontro de Arqueologia do Algarve terá lugar nos dias 20, 21 e 22 de Outubro, na

Fissul uma iniciativa da autarquia, que conta com a colaboração da Universidade do Algarve, Instituto

de Gestão do Património Arquitetónico e Arqueológico e Direção Regional de Cultura do Algarve.

 

 

LOULÉ VAI INTEGRAR REDE DE ARQUIVOS DO ALGARVE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5441
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Em Foco / Loulé

 

 Enviado por Admin em 13/10/11 - 12:27

 

 O Arquivo Municipal de Loulé vai aderir à Rede de Arquivos do Algarve, infraestrutura informal e

voluntária que procura congregar organizações profissionais ligadas à gestão arquivística, sejam elas

públicas ou privadas.

 

 A integração nesta Rede vai permitir ao Arquivo Municipal e à própria Autarquia melhorar a gestão da

informação, quer ao nível da arquivística, quer ao nível da preservação, conservação e difusão do

património documental, independentemente do suporte que apresente.

 

 Refira-se que a Rede de Arquivos de Algarve surgiu pela necessidade do Arquivo Distrital de Faro em

dinamizar o diálogo e a cooperação técnica entre os arquivistas. A sua missão passar por valorizar os

arquivos como sistemas de informação essenciais às organizações, promover a preservação, gestão e

divulgação do património arquivístico algarvio, através de projetos com qualidade técnico-científica no

âmbito da arquivística, refletindo boas práticas, normalização e capacidade de concretização.

 

 Entre os objetivos desta Rede está a proteção, conservação e difusão do património documental,

mediante ações que impulsionem atividades de sensibilização, salvaguarda e recuperação de arquivos

e documentos, bem como a criação de equipas interdisciplinares para o desenvolvimento e

implementação de sistemas de gestão integrada da informação.

 

 Por outro lado, pretende-se impulsionar o ensino e a profissionalização da arquivística, publicar e

divulgar documentação técnico-científica da área e promover o intercâmbio e parcerias com

organizações congéneres, nacionais e internacionais.

 

 Neste momento, já fazem parte desta Rede de Arquivos do Algarve os Arquivos do Hospital Distrital

de Faro, Turismo do Algarve, Universidade do Algarve e Municípios de Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos,

Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.

 

 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=5441

 

Página 32



A33

 

Administrador da CGD defende criação de fundo para apoiar iniciativas sobre
economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120949

 

Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs a criação de um fundo para

financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a procurar o banco do Estado

para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.

 

 O gestor assegurou que, apesar das restrições ao crédito, a CGD continua a financiar a economia e

"tem dinheiro para financiar bons projetos no setor marítimo".

 

 "Temo-lo feito [conceder crédito], infelizmente fizemo-lo pouco porque não há muitos projetos que

venham a nós. Venham eles e sejam viáveis que nós com certeza financiaremos", garantiu Nuno

Fernandes Tomás, ex-secretário de Estado dos Assuntos do Mar do Governo do 16º Governo

Constitucional, liderado por Pedro Santana Lopes.

 

 Na conferência, promovida pela CGD e pelo Jornal de Negócios, o assessor da Presidência da

República para as questões do Ambiente, Ciência e Mar, Tiago Pitta e Cunha, considerou que a

economia do Mar portuguesa "é ainda subdesenvolvida" e lamentou a inexistência de um "cluster" do

setor.

 

 "Temos que aproveitar o mar que temos, o país tem que ser atrativo para a economia do Mar e temos

que ter empresas competitivas, sublinhou, recordando que Portugal é o 110º país do Mundo em

dimensão terrestre, mas se encontra entre os 10 primeiros no que respeita à dimensão das suas

águas territoriais.

 

 O seminário que decorreu ontem contou também com a participação de empresários do setor que
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contaram as suas experiências.

 

 Redacção/RS

 

 08:41 quinta-feira, 13 outubro 2011

 

 

Ciência: Investigador algarvio premiado nos EUA deve sair de Portugal para seguir a
carreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120963

 

Bruno Romeira, premiado na segunda-feira nos Estados Unidos por uma investigação realizada na

Universidade do Algarve (UAlg), quer deixar Portugal para seguir a carreira no estrangeiro.

 

 O algarvio, que recebeu o prémio da IEEE Photonics Society (IPS) Fellowships Graduate Student

2011, afirmou à Lusa que realizar investigação científica de qualidade em Portugal em tempos de crise

requer "vontade para vencer as dificuldades" e "mais oportunidades para que os melhores e mais

capazes possam fazer a diferença, em vez de emigrarem" em busca de oportunidades.

 

 "Felizmente, a qualidade da investigação em Portugal, em algumas áreas, é capaz de igualar os

melhores exemplos internacionais, mas a nossa dimensão reduzida e fraca produtividade limitam a

capacidade de transformar a ciência de qualidade em produtos e tecnologia com impacto

internacional", criticou.

 

 O investigador pensa que Portugal precisa de uma estratégia para aliar a investigação científica

realizada nas universidades à inovação empresarial para poder criar novos produtos tecnológicos e ser

competitivo no mercado internacional.

 

 Depois do prémio, Bruno Romeira disse que os seus objetivos passam por terminar nos próximos

meses o doutoramento para depois se dedicar à investigação "numa instituição internacional com

reconhecido mérito científico".

 

 "Neste momento, tenho preferência por laboratórios ou instituições europeias, mas não excluo outras

instituições, nomeadamente norte-americanas com elevado impacto científico, que promovam a

inovação e a investigação de novas ideias com elevado impacto tecnológico", justificou.
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 O investigador adiantou ainda que a sua principal meta "a médio e longo prazo é realizar uma linha

de investigação na área da fotónica que possibilite o desenvolvimento de novos produtos

tecnológicos".

 

 O algarvio foi o primeiro doutorando de uma universidade portuguesa a vencer este prémio, que

distingue o desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics

Society, a maior associação profissional do mundo para o desenvolvimento da tecnologia, com mais de

7000 profissionais das áreas da optoelectrónica e da fotónica.

 

 Redacção/RS

 

 13:40 quinta-feira, 13 outubro 2011

 

 

Loulé integra Rede de Arquivos do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120969

 

O Arquivo Municipal de Loulé (AML) vai integrar a Rede de Arquivos do Algarve, uma infraestrutura

informal e voluntária que procura congregar organizações profissionais ligadas à gestão arquivística,

sejam elas públicas ou privadas, informou a autarquia local.

 

 A adesão à rede vai permitir ao AML e à própria autarquia melhorar a gestão da informação, quer ao

nível da arquivística, quer ao nível da preservação, conservação e difusão do património documental,

independentemente do suporte que apresente.

 

 A Rede de Arquivos de Algarve surgiu pela necessidade do Arquivo Distrital de Faro em dinamizar o

diálogo e a cooperação técnica entre os arquivistas, tendo como missão valorizar os arquivos como

sistemas de informação essenciais às organizações, promover a preservação, gestão e divulgação do

património arquivístico algarvio, através de projetos com qualidade técnico-científica no âmbito da

arquivística, refletindo boas práticas, normalização e capacidade de concretização.

 

 Entre os objetivos desta rede está a proteção, conservação e difusão do património documental,

mediante ações que impulsionem atividades de sensibilização, salvaguarda e recuperação de arquivos

e documentos, bem como a criação de equipas interdisciplinares para o desenvolvimento e

implementação de sistemas de gestão integrada da informação.
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 Por outro lado, pretende-se impulsionar o ensino e a profissionalização da arquivística, publicar e

divulgar documentação técnico-científica da área e promover o intercâmbio e parcerias com

organizações congéneres, nacionais e internacionais.

 

 Neste momento, já fazem parte desta Rede de Arquivos do Algarve os arquivos do Hospital Distrital

de Faro, Turismo do Algarve, Universidade do Algarve e municípios de Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos,

Portimão, São Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.

 

 Redacção/RS

 

 16:11 quinta-feira, 13 outubro 2011

 

 

ANJE promove debate sobre propriedade industrial
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120971

 

A Associação Nacional de Jovens Empresários (ANJE) promove, no próximo dia 19 de outubro, um

workshop sob o tema Propriedade Industrial, inserido no curso de Formação - Ação em

Empreendedorismo Med Technopolis.

 

 Este é um projeto que tem vindo a ser organizado em parceria entre a ANJE, o CRIA - Divisão de

Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia da Universidade do Algarve, a Câmara Municipal de

Faro e um conjunto de parceiros europeus, no âmbito do Programa MED.

 

 Este curso tem como objetivos "capacitar os empresários, ou os que pretendam ser, nos domínios

transversais da gestão, através do desenvolvimento das competências individuais empreendedoras",

refere a ANJE.

 

 Estr workshop, que decorrerá no Centro Empresarial de Faro, contará com a presença de Sofia

Vairinho, do GAPI - Gabinete de Apoio à Promoção da Propriedade Industrial do CRIA - Divisão de

Empreendedorismo e Transferência Tecnológica da Universidade do Algarve.

 

 A apresentação do caso prático estará a cargo de Bruno Inácio e Ana Teresa Martins, da divisão de

Comunicação, Relações Públicas e Eventos da Câmara Municipal de Loulé.

 

 A participação é gratuita mas sujeita a inscrição, dada a limitação da sala aos lugares disponíveis. O
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f o r m u l á r i o  d e  i n s c r i ç ã o  e s t á  a c e s s í v e l  n o  s í t i o

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=pt_PT&formkey=dFZMaW9GdzV4bFJzRW5PWW05e

WRub0E6MA#gid=0.

 

 Redacção/RS

 

 16:55 quinta-feira, 13 outubro 2011
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:01:56

 	Hora de emissão: 13:46:00 
ID: 37998905

 
13/10/2011

Economia do mar

 

Num seminário sobre a economia do mar na Universidade do Algarve, Nuno Fernandes Tomás,

administrador da CGD, admitiu a possibilidade da banca avançar com um fundo para financiar

actividades do mar.

 

 

Investigador algarvio premiado nos Estados Unidos deve sair de Portugal para seguir
a carreira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Rádio Ocidente.pt

URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=23673&idSeccao=1440&Actio
n=noticia

 

Ciência

 

 Bruno Romeira, premiado na segunda-feira nos Estados Unidos por uma investigação realizada na

Universidade do Algarve (UAlg), quer deixar Portugal para seguir a carreira no estrangeiro.

 

 O algarvio, que recebeu o prémio da IEEE Photonics Society (IPS) Fellowships Graduate Student

2011, afirmou à Lusa que realizar investigação científica de qualidade em Portugal em tempos de crise

requer "vontade para vencer as dificuldades" e "mais oportunidades para que os melhores e mais

capazes possam fazer a diferença, em vez de emigrarem" em busca de oportunidades.

 

 "Felizmente, a qualidade da investigação em Portugal, em algumas áreas, é capaz de igualar os

melhores exemplos internacionais, mas a nossa dimensão reduzida e fraca produtividade limitam a

capacidade de transformar a ciência de qualidade em produtos e tecnologia com impacto

internacional", criticou.

 

 O investigador pensa que Portugal precisa de uma estratégia para aliar a investigação científica

realizada nas universidades à inovação empresarial para poder criar novos produtos tecnológicos e ser

competitivo no mercado internacional.
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 Depois do prémio, Bruno Romeira disse que os seus objetivos passam por terminar nos próximos

meses o doutoramento para depois se dedicar à investigação "numa instituição internacional com

reconhecido mérito científico".

 

 "Neste momento, tenho preferência por laboratórios ou instituições europeias, mas não excluo outras

instituições, nomeadamente norte-americanas com elevado impacto científico, que promovam a

inovação e a investigação de novas ideias com elevado impacto tecnológico", justificou.

 

 O investigador adiantou ainda que a sua principal meta "a médio e longo prazo é realizar uma linha

de investigação na área da fotónica que possibilite o desenvolvimento de novos produtos

tecnológicos".

 

 O algarvio foi o primeiro doutorando de uma universidade portuguesa a vencer este prémio, que

distingue o desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics

Society, a maior associação profissional do mundo para o desenvolvimento da tecnologia, com mais de

7000 profissionais das áreas da optoelectrónica e da fotónica.

 

 13 Out 2011, 13:18h

 

 

Investigador da Universidade do Algarve surpreso com prémio recebido nos Estados
Unidos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Rádio Ocidente.pt

URL: http://www.radioocidente.pt/noticia.asp?idEdicao=158&Id=23671&idSeccao=1440&Actio
n=noticia

 

Ciência

 

 Bruno Romeira, doutorando do departamento de Física da Universidade do Algarve (UAlg),

manifestou-se surpreso e orgulhoso por ter sido premiado com o Fellowships Graduate Student 2011,

distinção atribuída nos Estados Unidos pelo IEEE Photonics Society (IPS).

 

 Natural de Faro, foi premiado pelo trabalho de investigação desenvolvido desde 2008 para a sua tese

de doutoramento na UAlg, em colaboração com as Universidades de Glasgow (Escócia) e Sevilha

(Espanha).

 

 Em declarações à agência Lusa a partir dos Estados Unidos, onde na segunda-feira recebeu o

galardão, Bruno Romeira disse que "não estava à espera" e sentiu "um enorme orgulho e satisfação"
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por ter sido premiado numa área "com elevada competitividade" e em concurso com "centros de

investigação internacionais de excelência".

 

 Romeira sublinhou o significado de ter sido o primeiro doutorando de uma Universidade portuguesa a

vencer esta distinção, embora em 2007 já tivesse sido atribuída à investigadora Lusa, Maria Ana

Cataluna, mas com um trabalho realizado na Universidade escocesa de Saint Andrews.

 

 "No meu caso em particular, estou a realizar o doutoramento em Portugal, em colaboração com as

Universidades de Glasgow e Sevilha. Esta distinção tem um sabor especial devido às dificuldades

financeiras que existem em Universidades de menor dimensão, como é o caso da UAlg", salientou.

 

 O português explicou que o trabalho realizado ao longo do doutoramento permite "simplificar os

sistemas de distribuição de sinais de micro-ondas nas redes de nova geração de comunicação e

aumentar a largura de banda dos pontos de acessos às redes sem fios".

 

 13 Out 2011, 13:14h

 

 

Investigador algarvio premiado nos EUA vai emigrar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/10/2011

Meio: Sol Online

URL: http://sol.sapo.pt/inicio/Vida/Interior.aspx?content_id=30855

 

Bruno Romeira, premiado na segunda-feira nos Estados Unidos por uma investigação realizada na

Universidade do Algarve (UAlg), quer deixar Portugal para seguir a carreira no estrangeiro.

 

 O algarvio, que recebeu o prémio da IEEE Photonics Society (IPS) Fellowships Graduate Student

2011, afirmou à Lusa que realizar investigação científica de qualidade em Portugal em tempos de crise

requer vontade para vencer as dificuldades e mais oportunidades para que os melhores e mais

capazes possam fazer a diferença, em vez de emigrarem em busca de oportunidades.

 

 Felizmente, a qualidade da investigação em Portugal, em algumas áreas, é capaz de igualar os

melhores exemplos internacionais, mas a nossa dimensão reduzida e fraca produtividade limitam a

capacidade de transformar a ciência de qualidade em produtos e tecnologia com impacto

internacional, criticou.

 

 O investigador pensa que Portugal precisa de uma estratégia para aliar a investigação científica

realizada nas universidades à inovação empresarial para poder criar novos produtos tecnológicos e ser
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competitivo no mercado internacional.

 

 Depois do prémio, Bruno Romeira disse que os seus objetivos passam por terminar nos próximos

meses o doutoramento para depois se dedicar à investigação numa instituição internacional com

reconhecido mérito científico.

 

 Neste momento, tenho preferência por laboratórios ou instituições europeias, mas não excluo outras

instituições, nomeadamente norte-americanas com elevado impacto científico, que promovam a

inovação e a investigação de novas ideias com elevado impacto tecnológico, justificou.

 

 O investigador adiantou ainda que a sua principal meta a médio e longo prazo é realizar uma linha de

investigação na área da fotónica que possibilite o desenvolvimento de novos produtos tecnológicos.

 

 O algarvio foi o primeiro doutorando de uma universidade portuguesa a vencer este prémio, que

distingue o desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics

Society, a maior associação profissional do mundo para o desenvolvimento da tecnologia, com mais de

7000 profissionais das áreas da optoelectrónica e da fotónica.

 

 Lusa/SOL

 

 

Investigação emergente na Universidade do Algarve desenvolve novas nano-cápsulas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104825&p
op=1&page=0&Itemid=337

 

Escrito por CienciaPT

 

 12-Oct-2011

 

 O desenvolvimento recente desta área de investigação foi possibilitado pela vasta experiência dos

investigadores do CIQA em Química Supramolecular e pelo equipamento de Espetrometria de Massa e

Cromatografia Líquida acoplada à Espetrometria de Massa (LC-MS). Do trabalho têm resultado várias

publicações, designadamente sobre: formação de agregados de complexos de inclusão, complexação

em meios micro-heterógenos, catálise supramolecular, utilização das nano cápsulas como

nanorreactores e como transportadores de medicamentos. As potenciais aplicações em vários ramos

da Química e da Biologia perspetivam a expansão desta área do conhecimento na UAlg.
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 "No Algarve testamos os novos sistemas por espectrometria de massa. A síntese é normalmente feita

na Universidade de Miami, embora nas de Santiago de Compostela, Huelva e Dakota do Norte também

se consigam obter alguns dos materiais", explica José Paulo da Silva, investigador do CIQA,

acrescentando ainda que "os resultados sobre o comportamento químico e bioquímico destes

compostos são aplicáveis em várias áreas da química, como por exemplo catalisadores, que permitem

acelerar reações e obter compostos difíceis ou impossíveis de obter de outro modo. As novas nano-

cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em ciências do ambiente,

energia, ciências dos materiais, ciências farmacêuticas (drug delivery), em medicina, ou seja, em

qualquer aplicação que tire partido do armazenamento de compostos chave nestes nano-contentores".

 

 

Perceber o processo educativo para melhor ensinar

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Diário de Aveiro

Jornalistas: Sandra Simões

 

Perceber o processo educativo para melhor ensinar Presidida por António Barreto, a Fundação

Francisco Manuel dos Santos veio a Aveiro iniciar o ciclo de debates “Questões-chave da Educação”

Sandra Simões Dirigido a todos os interessados no tema da educação e de acesso livre, o ciclo de

conferências “Questões-chave da Educação”, promovido pela Fundação Francisco Manuel dos Santos,

arrancou ontem em Aveiro, prosseguindo para outras cidades. Tendo como objectivo promover o

debate informado sobre temas educativos de interesse geral, este ciclo subordinou a primeira

conferência, que decorreu no auditório da Reitoria da Universidade de Aveiro, ao tema “Aprender a

aprender”. Moderado por Carlos Fiolhais (responsável pelo programa de Educação da Fundação

Francisco Manuel dos Santos), o debate reuniu a perspectiva de especialistas internacionais com

investigação e trabalho na área, bem como a perspectiva dos que trabalham, reflectem ou investigam

a realidade portuguesa, contribuindo assim para uma reflexão mais abrangente sobre a educação em

Portugal. Foram oradores Lynne Reder, professora de Psicologia na Universidade de Carnegie Mellon;

Paula Carneiro, investigadora na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa; e Pedro

Albuquerque, responsável pelo Grupo de Investigação em Memória Humana da Universidade do

Minho.

Com a sala praticamente cheia de professores, educadores, técnicos e investigadores, a conferência

abordou de forma global a expressão “aprender a aprender”, que tem sido constante nos documentos

nacionais e internacionais que orientam o processo de ensino e de aprendizagem, aliada à teoria

construtivista e ao conceito de aprendizagem situada.

Durante a tarde de ontem, discutiram-se os fundamentos desta ideia pedagógica, isto é, se é possível

aprender-se a aprender sem ter por objecto um determinado conhecimento, como se adquirem
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capacidades para enfrentar novas situações ou ainda se, num momento em que a ciência, a tecnologia

e sociedade estão em mudança constante, valerá a pena aprender conteúdos mutáveis ou dever-se-á

privilegiar a capacidade de aprender conteúdos novos.

Especialistas convidados A sessão repete-se hoje na Torre do Tombo, em Lisboa, às 17.30 horas. A 10

de Novembro, na Universidade do Minho, em Braga, a partir das 16.30 horas, debate-se o valor do

ensino experimental, com as participações de David Klahr, professor de Desenvolvimento Cognitivo e

de Ciências da Educação da Universidade de Carnegie Mellon, e Margarida Afonso, professora na

Escola Superior de Educação de Castelo Branco. No dia seguinte, na Torre do Tombo o tema volta a

ser analisado pelas 17.30 horas. “Aprender uma segunda língua” é o assunto que fecha o ciclo de

conferências, a 5 e 6 de Dezembro, com vários convidados: Carlos Ceia, da Universidade Nova de

Lisboa, Carmen Muñoz, professora de Linguística Inglesa e Linguística Aplicada na Universidade de

Barcelona, e Luísa Araújo, doutorada em Ciências da Educação pela Universidade de Delaware. O

primeiro debate tem lugar no grande auditório da Universidade do Algarve, em Faro, às 14.30, o

segundo na Torre do Tombo, às 17.30 horas.l REITOR MANUEL ASSUNÇÃO garantiu que a educação

continua a inspirar a Universidade P A ULO RAMOS

 

 

CGD quer fundo próprio para financiar o mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Empresa Directo.com

URL: http://www.empresadirecto.com/incs/verinfo.php?duq=AF&qual=133804

 

Notícia agenciafinanceira.com

 

 (12/10/11)-(Agência Financeira) Criar um fundo para financiar as actividades do mar. Esta é a

proposta de Nuno Fernandes Thomaz, administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que

desafiou os empresários do sector a procurar o banco do Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à Lusa à margem de uma conferência sobre economia do Mar na

Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria uma belíssima ideia,

garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará activamente a iniciativa.

 

 Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros.

 

 O gestor assegurou que, apesar das restrições ao crédito, a CGD continua a financiar a economia e

tem dinheiro para financiar bons projectos no sector marítimo.
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 Temo-lo feito [conceder crédito], infelizmente fizemo-lo pouco porque não há muitos projectos que

venham a nós. Venham eles e sejam viáveis que nós com certeza financiaremos, garantiu Nuno

Fernandes Tomás, ex-secretário de Estado dos Assuntos do Mar do Governo do 16º Governo

Constitucional, liderado por Pedro Santana Lopes.

 

 Na conferência, promovida pela CGD e pelo Jornal de Negócios, o assessor da Presidência da

República para as questões do Ambiente, Ciência e Mar, Tiago Pitta e Cunha, considerou que a

economia do Mar portuguesa é ainda subdesenvolvida e lamentou a inexistência de um cluster do

sector.

 

 Temos que aproveitar o mar que temos, o país tem que ser atractivo para a economia do Mar e

temos que ter empresas competitivas, sublinhou, recordando que Portugal é o 110º país do Mundo em

dimensão terrestre, mas se encontra entre os 10 primeiros no que respeita à dimensão das suas

águas territoriais.

 

 Redacção
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UALg avança com especialização em segurança e higiene do trabalho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/10/ualg-avanca-com-especializacao-em-seguranca-
e-higiene-do-trabalho/

 

Friday, October 7th, 2011

 

 As candidaturas para o novo curso de especialização de técnico superior de segurança e higiene do

trabalho, que a Universidade do Algarve (UALg) abriu este ano, estão abertas até ao final deste mês.

Este é um curso de nível cinco, com 20 vagas, dirigido a licenciados e bacharéis que ficarão aptos ao

exercício da profissão de técnico superior de segurança e higiene do trabalho. O curso vai ser

lecionado no Instituto Superior de Engenharia, em horário pós-labora e aos sábados, das 9h30 às

18h00.

 

 Ao apostar nesta formação, a Universidade do Algarve pretende formar profissionais com

competências científicas, tecnológicas e pessoas que possam contribuir para a melhoria da qualidade

do desempenho neste setor.

 

SCS
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Acordo Ortográfico em foco na Biblioteca da UALG
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Jornal do Algarve.pt

URL: http://www.jornaldoalgarve.pt/2011/10/acordo-ortografico-em-foco-na-biblioteca-da-
ualg/

 

Wednesday, October 12th, 2011

 

 O novo acordo ortográfico vai estar em foco na ação de formação que se vai realizar na Biblioteca do

Campus da Penha, da Universidade do Algarve (UALG), no próximo dia 20.

 

 A iniciativa é organizada pela Biblioteca da Universidade do Algarve e pela Escola Superior de

Educação e Comunicação e será orientada por pelos docentes desta escola:Conceição Andrade e Artur

Gonçalves.

 

 A ação tem início às 10h00 e termina às 18h00, com intervalo entre as 13h00 e as 15h00.

 

 Esta é uma ação de formação gratuita mas para a qual a organização está a solicitar inscrição prévia

para o seguinte contacto: biblioteca@ualg.pt.

 

SCS

 

 

Administrador CGD defende fundo para apoiar economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Leiria Económica.com

URL: http://www.leiriaeconomica.com/item7128.htm

 

12 Out.

 

 Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a criação de um fundo

para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a procurar o banco do

Estado para se financiarem.
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 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria uma belíssima

ideia, garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros, disse.

 

 LE com Lusa

 

 

Banca: Administrador da CGD defende criação de fundo para apoiar iniciativas sobre
economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Lusa.pt

URL: http://noticias.sapo.pt/lusa/artigo/13190618.html

 

12 de outubro de 2011, 18:52

 

 Faro, 12 out (Lusa) -- Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a

criação de um fundo para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a

procurar o banco do Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.
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Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Jornal de Negócios

 

PRESIDÊNCIA

Florença, Itália. Presidente da República, Cavaco Silva, desloca-se a Itália para alocução no Instituto

Universitário Europeu de Florença e participação na VII Reunião da COTEC Europa, em Génova (até

13).

 

EUROPA

Bruxelas, Bélgica. Comissão Europeia apresenta propostas legislativas para a Política Agrícola Comum

(PAC) pós-2013.

 

PARLAMENTO

10:00

Comissão de Segurança Social e Trabalho: audição do ministro da Economia e Emprego, Álvaro Santos

Pereira. AR.

 

CONFERÊNCIA

12:30

Lisboa. Almoço-Conferência "O poder económico em Portugal em tempo de crise", iniciativa do Jornal

de Negócios. Ritz Four Seasons Hotel.

 

CONFERÊNCIA

15:00

Faro. Conferência "Economia do Mar - Uma Parceria para a Competitividade". Promovida pela Caixa

Geral de Depósitos e Jornal de Negócios, com o apoio da Universidade do Algarve. Universidade do

Algarve, Campus de Gambelas.

 

CONCERTAÇÃO SOCIAL

16:30

Lisboa. Reunião da Concertação Social. Conselho Económico e Social.
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Investigação emergente na Universidade do Algarve desenvolve novos nano-
contentores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120845

 

Projeto está a ser realizado em colaboração com cinco universidades estrangeiras

 

 O Centro de Investigação em Química do Algarve (CIQA), em colaboração com cinco universidades

estrangeiras, está a desenvolver e a testar novos nano contentores, objetos mil milhões de vezes mais

pequenos que o metro, revelou a Universidade do Algarve (UAlg).

 

 De acordo com a instituição universitária, estão envolvidas no projeto mais três universidades norte-

americanas (Columbia, Dakota do Norte e Miami) e duas espanholas (Huelva e Santiago de

Compostela).

 

 Os nano contentores podem armazenar medicamentos, protegê-los da degradação e transportá-los

dentro do corpo (até ao local onde devem atuar), permitindo, deste modo, aumentar a eficiência com

menores quantidades de substância ativa.

 

 O desenvolvimento recente desta área de investigação foi possibilitado pela "vasta experiência" dos

investigadores do CIQA em Química Supramolecular e pelo equipamento de Espetrometria de Massa e

Cromatografia Líquida acoplada à Espetrometria de Massa (LC-MS).

 

 Do trabalho têm resultado várias publicações, designadamente sobre formação de agregados de

complexos de inclusão, complexação em meios micro-heterógenos, catálise supramolecular, utilização

das nano cápsulas como nanorreactores e como transportadores de medicamentos.

 

 As potenciais aplicações em vários ramos da química e da biologia perspetivam a expansão desta

área do conhecimento na UAlg.

 

 "No Algarve testamos os novos sistemas por espectrometria de massa. A síntese é normalmente feita

na Universidade de Miami, embora nas de Santiago de Compostela, Huelva e Dakota do Norte também

se consigam obter alguns dos materiais", explica José Paulo da Silva, investigador do CIQA.

 

 O responsável acrescenta ainda que "os resultados sobre o comportamento químico e bioquímico

destes compostos são aplicáveis em várias áreas da química, como por exemplo catalisadores, que

permitem acelerar reações e obter compostos difíceis ou impossíveis de obter de outro modo".
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 "As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia, ciências dos materiais, ciências farmacêuticas (drug delivery), em

medicina, ou seja, em qualquer aplicação que tire partido do armazenamento de compostos chave

nestes nano-contentores", conclui.

 

 Redacção/RS

 

 09:46 quarta-feira, 12 outubro 2011

 

 

Banca: Administrador da CGD defende criação de fundo para apoiar iniciativas sobre
economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/banca-administrador-da-cgd-defende-criacao-de-fundo-para-
apoiar-iniciativas-sobre-economia-do-mar=f680053

 

Actualidade

 

 18:52Quarta feira, 12 de outubro de 2011

 

 Faro, 12 out (Lusa) -- Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a

criação de um fundo para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a

procurar o banco do Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.
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CGD quer fundo próprio para financiar o mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Diário IOL Online

URL: http://www.tvi24.iol.pt/financas/cgd-mar-nuno-fernandes-thomaz-caixa-geral-de-
depositos-economia-agencia-financeira/1288673-1729.html

 

Proposta é de Nuno Fernandes Thomaz, administrador da Caixa e ex-secretário de Estado de Santana

Lopes

 

 Por: Redacção / RL|  12- 10- 2011  19: 13

 

 Criar um fundo para financiar as actividades do mar. Esta é a proposta de Nuno Fernandes Thomaz,

administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que desafiou os empresários do sector a

procurar o banco do Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à Lusa à margem de uma conferência sobre economia do Mar na

Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria uma belíssima ideia,

garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará activamente a iniciativa.

 

 

CGD quer fundo próprio para financiar o mar | agência financeira
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Agência Financeira Online

URL: http://www.agenciafinanceira.iol.pt/financas/cgd-mar-nuno-fernandes-thomaz-caixa-
geral-de-depositos-economia-agencia-financeira/1288673-1729.html

 

Por Redacção RL 2011-10-12 19:13

 

 Proposta é de Nuno Fernandes Thomaz, administrador da Caixa e ex-secretário de Estado de Santana

Lopes

 

 Criar um fundo para financiar as actividades do mar. Esta é a proposta de Nuno Fernandes Thomaz,

administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) que desafiou os empresários do sector a

procurar o banco do Estado para se financiarem.
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Nuno Fernandes Thomaz, que falava à Lusa à margem de uma conferência sobre economia do Mar na

Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria uma belíssima ideia,

garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará activamente a iniciativa.

Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros.

O gestor assegurou que, apesar das restrições ao crédito, a CGD continua a financiar a economia e

tem dinheiro para financiar bons projectos no sector marítimo.

Temo-lo feito [conceder crédito], infelizmente fizemo-lo pouco porque não há muitos projectos que

venham a nós. Venham eles e sejam viáveis que nós com certeza financiaremos , garantiu Nuno

Fernandes Tomás, ex-secretário de Estado dos Assuntos do Mar do Governo do 16º Governo

Constitucional, liderado por Pedro Santana Lopes.

Na conferência, promovida pela CGD e pelo Jornal de Negócios, o assessor da Presidência da República

para as questões do Ambiente, Ciência e Mar, Tiago Pitta e Cunha, considerou que a economia do Mar

portuguesa é ainda subdesenvolvida e lamentou a inexistência de um cluster do sector.

Temos que aproveitar o mar que temos, o país tem que ser atractivo para a economia do Mar e temos

que ter empresas competitivas, sublinhou, recordando que Portugal é o 110º país do Mundo em

dimensão terrestre, mas se encontra entre os 10 primeiros no que respeita à dimensão das suas

águas territoriais.

 

 

Administrador CGD defende fundo para apoiar economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Diário Digital Online

URL: http://diariodigital.sapo.pt/dinheiro_digital/print.asp?id_news=167813

 

Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a criação de um fundo

para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a procurar o banco do

Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria uma belíssima

ideia, garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros, disse.
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 Diário Digital / Lusa

 

 

Loulé na Rede de Arquivos do Algarve | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=11803

 

O Arquivo Municipal de Loulé vai aderir à Rede de Arquivos do Algarve, infraestrutura informal e

voluntária que procura congregar organizações profissionais ligadas à gestão arquivística, sejam elas

públicas ou privadas.

 

 A integração nesta Rede vai permitir ao Arquivo Municipal e à própria Autarquia melhorar a gestão da

informação, quer ao nível da arquivística, quer ao nível da preservação, conservação e difusão do

património documental, independentemente do suporte que apresente.

 

 Refira-se que a Rede de Arquivos de Algarve surgiu pela necessidade do Arquivo Distrital de Faro em

dinamizar o diálogo e a cooperação técnica entre os arquivistas. A sua missão passar por valorizar os

arquivos como sistemas de informação essenciais às organizações, promover a preservação, gestão e

divulgação do património arquivístico algarvio, através de projetos com qualidade técnico-científica no

âmbito da arquivística, refletindo boas práticas, normalização e capacidade de concretização.

 

 Entre os objetivos desta Rede está a proteção, conservação e difusão do património documental,

mediante ações que impulsionem atividades de sensibilização, salvaguarda e recuperação de arquivos

e documentos, bem como a criação de equipas interdisciplinares para o desenvolvimento e

implementação de sistemas de gestão integrada da informação.

 

 Por outro lado, pretende-se impulsionar o ensino e a profissionalização da arquivística, publicar e

divulgar documentação técnico-científica da área e promover o intercâmbio e parcerias com

organizações congéneres, nacionais e internacionais.

 

 Neste momento, já fazem parte desta Rede de Arquivos do Algarve os Arquivos do Hospital Distrital

de Faro, Turismo do Algarve, Universidade do Algarve e Municípios de Albufeira, Faro, Lagoa, Lagos,

Portimão, S. Brás de Alportel, Silves, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António.
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Administrador da CGD propõe fundo para economia do Mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Expresso Online

URL: http://aeiou.expresso.pt/administrador-da-cgd-propoe-fundo-para-atividades-do-
mar=f680053

 

Economia

 

 Nuno Fernandes Thomaz desafiou os empresários do setor a procurar o banco do Estado para se

financiarem.

 

 19:35Quarta feira, 12 de outubro de 2011

 

 Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a criação de um fundo

para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a procurar o banco do

Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.

 

 "CGD tem dinheiro para financiar bons projetos no setor marítimo"

 

 O gestor assegurou que, apesar das restrições ao crédito, a CGD continua a financiar a economia e

"tem dinheiro para financiar bons projetos no setor marítimo".

 

 "Temo-lo feito [conceder crédito], infelizmente fizemo-lo pouco porque não há muitos projetos que

venham a nós. Venham eles e sejam viáveis que nós com certeza financiaremos", garantiu Nuno

Fernandes Tomás, ex-secretário de Estado dos Assuntos do Mar do Governo do 16º Governo

Constitucional, liderado por Pedro Santana Lopes.

 

 Na conferência, promovida pela CGD e pelo Jornal de Negócios, o assessor da Presidência da

República para as questões do Ambiente, Ciência e Mar, Tiago Pitta e Cunha, considerou que a

economia do Mar portuguesa "é ainda subdesenvolvida" e lamentou a inexistência de um "cluster" do

setor.
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 "Temos que aproveitar o mar que temos, o país tem que ser atrativo para a economia do Mar e temos

que ter empresas competitivas, sublinhou, recordando que Portugal é o 110º país do Mundo em

dimensão terrestre, mas se encontra entre os 10 primeiros no que respeita à dimensão das suas

águas territoriais.

 

 O seminário de hoje contou também com a participação de empresários do setor que contaram as

suas experiências.

 

 

Banca: Administrador da CGD defende criação de fundo para apoiar iniciativas sobre
economia do mar | iOnline
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: i Online

URL: http://www.ionline.pt/lusa/banca-administrador-da-cgd-defende-criacao-fundo-apoiar-
iniciativas-sobre-economia-mar

 

Faro, 12 out (Lusa) -- Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a

criação de um fundo para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a

procurar o banco do Estado para se financiarem.

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.
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   	Meio: Antena 1 - Portugal em Directo Faro

 	Duração: 00:00:43

 	Hora de emissão: 13:43:00 
ID: 37959887

 
12/10/2011

Bruno Romeira recebe prémio

 

Prémio para o investigador da Universidade do Algarve, natural de Faro, Bruno Romeira.

 

 

Administrador da CGD defende criação de fundo para apoiar iniciativas sobre
economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Administrador-da-CGD-defende-criacao-de-fundo-para-
apoiar-iniciativas-sobre-economia-do-
mar.rtp&article=487862&visual=3&layout=10&tm=6

 

Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia do

Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.

 

 O gestor assegurou que, apesar das restrições ao crédito, a CGD continua a financiar a economia e

"tem dinheiro para financiar bons projetos no setor marítimo".

 

 "Temo-lo feito [conceder crédito], infelizmente fizemo-lo pouco porque não há muitos projetos que

venham a nós. Venham eles e sejam viáveis que nós com certeza financiaremos", garantiu Nuno

Fernandes Tomás, ex-secretário de Estado dos Assuntos do Mar do Governo do 16º Governo

Constitucional, liderado por Pedro Santana Lopes.

 

 Na conferência, promovida pela CGD e pelo Jornal de Negócios, o assessor da Presidência da

República para as questões do Ambiente, Ciência e Mar, Tiago Pitta e Cunha, considerou que a

economia do Mar portuguesa "é ainda subdesenvolvida" e lamentou a inexistência de um "cluster" do

setor.
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 "Temos que aproveitar o mar que temos, o país tem que ser atrativo para a economia do Mar e temos

que ter empresas competitivas, sublinhou, recordando que Portugal é o 110º país do Mundo em

dimensão terrestre, mas se encontra entre os 10 primeiros no que respeita à dimensão das suas

águas territoriais.

 

 O seminário de hoje contou também com a participação de empresários do setor que contaram as

suas experiências.

 

 

Banca: Administrador da CGD defende criação de fundo para apoiar iniciativas sobre
economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://sicnoticias.sapo.pt/Lusa/2011/10/12/banca-administrador-da-cgd-defende-
criacao-de-fundo-para-apoiar-iniciativas-sobre-economia-do-mar?service=print

 

Data de Publicação: Oct 12, 2011 6:30 PM

 

 Última actualização: Oct 12, 2011 7:56 PM

 

 Faro, 12 out (Lusa) -- Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a

criação de um fundo para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a

procurar o banco do Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.
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Banca: Administrador da CGD defende criação de fundo para apoiar iniciativas sobre
economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2011

Meio: Visão Online

URL: http://aeiou.visao.pt/banca-administrador-da-cgd-defende-criacao-de-fundo-para-
apoiar-iniciativas-sobre-economia-do-mar=f627237

 

Lusa - Esta notícia foi escrita nos termos do Acordo Ortográfico

 

 18:52Quarta feira, 12 de Out de 2011

 

 Faro, 12 out (Lusa) -- Um administrador executivo da Caixa Geral de Depósitos (CGD) propôs hoje a

criação de um fundo para financiamento de atividades do Mar e desafiou os empresários do setor a

procurar o banco do Estado para se financiarem.

 

 Nuno Fernandes Thomaz, que falava à agência Lusa à margem de uma conferência sobre economia

do Mar na Universidade do Algarve, em Faro, considerou que a criação do fundo seria "uma belíssima

ideia", garantindo que, a concretizar-se, a CGD apoiará ativamente a iniciativa.

 

 "Seria uma ideia não só para investimento privado mas também para, através dele, ir buscar

investimento público aos fundos comunitários, para investir em vários subsectores do mar, como a

náutica de recreio e a aquicultura, entre muitos outros", disse.

 

 

Conferência na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51393

 

Economia

 

 Conferência Policy Implications for Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and Innovation in

Regions in a Globalised Economy que decorrerá no Auditório da Faculdade de Economia, da

Universidade dos Algarve, nos dias 14 e 15 de Outubro

 

 O CIEO - Centro de Investigação sobre o Espaço e as Organizações da Universidade do Algarve
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organiza em conjunto com a Universidade de Birkbeck e a Regional Studies Association, a conferência

Policy Implications for Knowledge Intensive Business Services (KIBS) and Innovation in Regions in a

Globalised Economy que decorrerá no Auditório da Faculdade de Economia, da Universidade dos

Algarve, nos dias 14 e 15 de Outubro.

 

 Estão confirmadas as presenças de Peter Nijkamp, da UV University Amsterdam; Bjorn Asheim, do

CIRCLE - Centre for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy, Sweden; Paulo

Neto, da Universidade de Évora; e Teresa de Noronha, da Universidade do Algarve e CIEO.

 

 10 de Outubro de 2011 | 23:28

 

 

UALG - Estudante premiado

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

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

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2011

Meio: Netfarma.pt - Netfarma

Farmácia.pt

URL: http://farmacia.netfarma.pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=6887&Item
id=49

 

22-Sep-2011

 

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

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

contraceptivo nas farmácias.

 

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

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

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

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

segunda-feira.

 

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

refere que as pílulas mais modernas não são comparticipadas.

 

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

adiantou o especialista.

 

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

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

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

 

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

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

Contracepção".

 

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

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

dramática.

 

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

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

 

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

ter a quantidade anual de pílulas necessárias.

 

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

temendo que o recurso ao aborto possa aumentar.

 

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

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

comparação com as vendas em farmácia.

 

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

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

representem mais de 15% do total.

 

 Actualizado em ( 22-Sep-2011 )
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"Sinto-me insegura mas tenho grandes expectativas" - Entrevista a Raquel Coelho

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/10/2011

Meio: Diário de Notícias

Jornalistas: Lília Bernardes

 

ALEGAÇÕES FINAIS PAI E FILHA NUM GRUPO PARLAMENTAR COM TRÊS DEPUTADOS

 

LÍLIA BERNARDES

 

É filha de José Manuel Coelho, líder do Partido Trabalhista Português (PTP) na Madeira. Concorreu no

3.º lugar da lista e foi eleita. O PTP é, agora,o partido da família Coelho?

Esse estigma não me afecta. Quem não deve não teme e o senhor Coelho já muitas vezes falou acerca

dessa questão.

 

O “senhor Coelho” é o seu pai e, enquanto político, criticou os partidos que incluem nas fileiras os

filhos, os primos, etc. A Raquel acabou este ano a sua licenciatura. Não há uma incoerência entre o

discurso e a prática?

Aquando da candidatura do PTP o senhor Coelho abordou várias pessoas, algumas de renome, que

recusaram fazer parte da lista. Infelizmente, o nosso mundo funciona assim. Quando estamos na mó

de baixo ninguém aparece, quando estamos na mó de cima não faltam pessoas. E foi isso que

aconteceu.

 

Mas poderia ter dado o seu lugar ao candidato seguinte.

Ao quarto candidato? Sim... poderia ter sido dado mas a pessoa não quis dar a cara.

 

Como assim? A candidata chama-se Odília de Sousa Sena.

Mas ela trabalha na TAP e tinha disponibilidade para fazer campanha.

 

Como descreve o seu pai?

É uma pessoa muito presente e carinhosa. Quando era pequena opal era meu e a mãe, da minha irmã

(estudante universitária no ISCTE). Ele deu-me e dá-me tudo aquilo que pode dar.

 

Alguma vez ficou incomodada com as cenas que o seu pai fez no Parlamento, desde o relógio ao

pescoço ao desfraldar da bandeira nazi?

De início fiquei receosa, ainda não tínhamos a aceitação das pessoas e desconhecíamos o terreno.

Após as lutas serem concretizadas, ele foi bem aceite e eu própria comecei a dar-lhe ideias.
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Agora vai sentar-se ao seu lado. Como reagirá se o deputado Coelho voltar a colocar um relógio de

cozinha ao pescoço?

Vou reagir bem.

 

Se houver ofensas pessoais, vai defende-lo como filha?

Eu lido todos os dias com isso. Não só ofensas pessoais, como agressões físicas, empurrões, pontapés

nas pernas, bandeiras na cabeça... Tudo isso aconteceu na última inauguração do presidente do

Governo. José Pedro Pereira, líder da JSD, foi quem incentivou os jovens à violência.

 

Em Novembro, vai sentar-se no hemiciclo pela primeira vez. Está nervosa?

Sinto-me insegura mas é natural. Tenho grandes expectativas para as lutas que se avizinham.

 

O PTP é um partido de direita ou de esquerda?

Eu não acredito em ideologias. As pessoas é que fazem o partido. O que interessa são os anseios do

povo.

 

Mais uma barriga de aluguer, como foi para José Manuel Coelho o PND, deque foi deputado??

Já não acredito em partidos. Isto não é um clube de futebol. Isto é uma máquina para ajudar as

pessoas.

 

 

Eleições Regionais - serrão vai até ao Congresso mas não se recandidata

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 11/10/2011

Meio: Diário de Notícias da Madeira

Jornalistas: Élvio Passos

Graça Freitas

Jorge Freitas Sousa

Marta Caires

Miguel Silva

Raquel Gonçalves

Sandra Cardoso

Victor Freitas

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Doutorando da UAlg ganha prémio da IEEE Photonics Society (IPS) nos EUA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120820

 

O algarvio Bruno Romeira, que está a desenvolver a tese de doutoramento na Universidade do

Algarve, recebeu segunda feira, nos Estados Unidos (EUA), o prémio da IEEE Photonics Society (IPS)

Fellowships Graduate Student 2011.

 

 Trata-se da primeira vez que este prémio é atribuído a um estudante de doutoramento de uma

universidade portuguesa, visando um trabalho de investigação que compreende o estudo de circuitos

optoelectrónicos integrados não lineares capazes de produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de

ruído bastante baixos na banda de frequências das micro-ondas.

 

 As funcionalidades destes circuitos incluem a conversão de sinais elétricos em sinais óticos e vice-

versa, assim como a geração e controlo de portadoras elétricas e óticas caóticas. Estes osciladores

optoelectrónicos permitirão simplificar os sistemas de distribuição de sinais de micro-ondas nas redes

de comunicação rádio sobre fibra e aumentar a largura de banda dos pontos de acessos às redes sem

fios.

 

 Bruno Romeira, natural de Faro, concluiu o curso de Física e Química na Universidade do Algarve em

2006 e, entre 2006 e 2008, foi investigador no Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e

Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve, investigando a área das nanoestruturas.

 

 Desde 2008 que se encontra a desenvolver a sua tese de doutoramento no CEOT do departamento de

Física da Universidade do Algarve, sob a supervisão de José Figueiredo, em colaboração com a

Universidade de Glasgow, no Reino Unido, e com a Universidade de Sevilha, em Espanha.

 

 Nos últimos quatro anos, Bruno Romeira tem participado ativamente em programas nacionais e

internacionais de pesquisa. É autor e coautor de artigos em revistas internacionais, dois capítulos de

livros, três patentes, além de ter apresentado cerca de vinte comunicações em eventos e conferências

internacionais.

 

 Já participou em várias reuniões do IEEE, incluindo o IEEE/LEOS Student Graduate (2008), na

Conferência Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD, (2008), na Conferência Europeia Physical
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Society para Jovens Cientistas (2011), além de ter recebido vários prémios, designadamente da

Fundação Calouste Gulbenkian.

 

 O prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship tem como objetivo distinguir o

desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics Society. A IEEE

Photonics Society é uma rede internacional de mais de 7000 profissionais nas áreas da optoelectrónica

e da fotónica.

 

 Redacção/RS

 

 11:06 terça-feira, 11 outubro 2011

 

 

Investigação emergente na Universidade do Algarve desenvolve novas nano-cápsulas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20383&visual=8&id=0&print_article
=1

 

11-10-11

 

 O Centro de Investigação em Química do Algarve, em colaboração com a Universidade de Columbia

(EUA), Universidade de Dakota do Norte (EUA), Universidade de Huelva (Espanha), Universidade de

Miami (EUA) e Universidade de Santiago de Compostela (Espanha), tem vindo a desenvolver e a testar

novos nano contentores, objetos mil milhões de vezes mais pequenos que o metro, que podem

armazenar medicamentos, protegê-los da degradação e transportá-los dentro do corpo (até ao local

onde devem atuar), permitindo, deste modo, aumentar a eficiência com menores quantidades de

substância ativa.

 

 As potenciais aplicações em vários ramos da Química e da Biologia perspetivam a expansão desta

área do conhecimento na UAlg.

 

 "No Algarve testamos os novos sistemas por espectrometria de massa. A síntese é normalmente feita

na Universidade de Miami, embora nas de Santiago de Compostela, Huelva e Dakota do Norte também

se consigam obter alguns dos materiais", explica José Paulo da Silva, investigador do CIQA,

acrescentando ainda que "os resultados sobre o comportamento químico e bioquímico destes

compostos são aplicáveis em várias áreas da química, como por exemplo catalisadores, que permitem

acelerar reações e obter compostos difíceis ou impossíveis de obter de outro modo.
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 As novas nano-cápsulas poderão ainda ser utilizadas na bioquímica e na biologia e também em

ciências do ambiente, energia, ciências dos materiais, ciências farmacêuticas (drug delivery), em

medicina, ou seja, em qualquer aplicação que tire partido do armazenamento de compostos chave

nestes nano-contentores".

 

 

Doutorando da UAlg ganha prémio da IEEE Photonics Society (IPS) nos EUA
 

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

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104810&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 11-Oct-2011

 

 Este trabalho de investigação compreende o estudo de circuitos optoelectrónicos integrados não

lineares capazes de produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de ruído bastante baixos na banda

de frequências das micro-ondas. As funcionalidades destes circuitos incluem a conversão de sinais

elétricos em sinais óticos e vice-versa, assim como a geração e controlo de portadoras elétricas e

óticas caóticas. Estes osciladores optoelectrónicos permitirão simplificar os sistemas de distribuição de

sinais de micro-ondas nas redes de comunicação rádio sobre fibra e aumentar a largura de banda dos

pontos de acessos às redes sem fios.

 

 Sobre o premiado

 

 Bruno Romeira é natural de Faro, tendo terminado o curso de Física e Química na Universidade do

Algarve em 2006.  Entre 2006 e 2008, foi investigador no Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e

Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve, investigando a área das nanoestruturas.

 

 Desde 2008 que se encontra a desenvolver a sua tese de doutoramento no CEOT do Departamento

de Física da Universidade do Algarve, sob a supervisão do Prof. Doutor José Figueiredo, em

colaboração com a Universidade de Glasgow, no Reino Unido, e com a Universidade de Sevilha, em

Espanha.

 

 Nos últimos quatro anos, Bruno Romeira tem participado ativamente em programas nacionais e

internacionais de pesquisa. É autor e coautor de artigos em revistas internacionais, dois capítulos de
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livros, três patentes, além de ter apresentado cerca de vinte comunicações em eventos e conferências

internacionais.

 

 Já participou em várias reuniões do IEEE, incluindo o IEEE/LEOS Student Graduate (2008), na

Conferência Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD, (2008), na Conferência Europeia Physical

Society para Jovens Cientistas (2011), além de ter recebido vários prémios, designadamente da

Fundação Calouste Gulbenkian.

 

 Sobre o IEEE

 

 O prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship tem como objetivo distinguir o

desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics Society. A IEEE

Photonics Society é uma rede internacional de mais de 7000 profissionais nas áreas da optoelectrónica

e da fotónica. Quanto ao programa IEEE, concede bolsas de pós-graduação a alunos de excelência

membros da sociedade, desde que o tema da sua investigação seja considerado relevante. Para serem

premiados, terão também que frequentar o penúltimo ano do doutoramento. As bolsas, no valor de

mil dólares, são concedidas de acordo com as seguintes áreas geográficas: América do Norte e

América do Sul, Europa e Médio Oriente, África, Ásia e Pacífico.

 

 Actualizado em ( 11-Oct-2011 )

 

 

Investigador português diz que houve uma "grande deformação na crosta desde
Julho"
 

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

Meio: Diário de Notícias Online

URL: http://www.dn.pt/inicio/globo/interior.aspx?content_id=2046756&seccao=Europa

 

Espanha/Vulcão

 

 por Lusa

 

 Desde Julho que se assiste a uma grande deformação crosta terrestre ao largo da ilha de Hierro,

Canárias, onde hoje ocorreu uma erupção vulcânica submarina, disse à Lusa um especialista

português que estuda o fenómeno.

 

 Gonçalo Prates, que desde 17 de Junho monitoriza as deformações causadas pela pressão do magma,

entrega regularmente os resultados do trabalho, feito em parceria aos seus colegas da Universidade
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de Cadiz, ao Instituto Geográfico Nacional de Espanha, que depois interpreta os dados recolhidos.

"Não posso dizer se houve um aumento da intensidade dessa pressão desde que comecei a recolha de

dados, mas a verdade é que tem existido uma pressão assinalável desde que comecei o trabalho",

afirmou.

 

 Tendo por objectivo apresentar um trabalho de doutoramento sobre o assunto na Universidade de

Cadiz, o engenheiro geógrafo, docente na Universidade do Algarve, utiliza dados recolhidos por GPS

para estudar as alterações do fundo oceânico devidas à pressão do magma que ascende a partir da

zona do manto terrestre. "Os sismógrafos assinalam os sismos, por pequenos que sejam, nós

vigiamos a deformação da superfície. São trabalhos complementares e destinam-se a ser trabalhados

e interpretados posteriormente", explicou.

 

 Além do seu interesse científico, o trabalho interpretativo do Instituto Geográfico Nacional de Espanha

destina-se a apoiar a população da ilha de Hierro, antevendo a possibilidade de evacuação em função

da perigosidade da situação. A técnica utilizada pelo cientista português, designada "geodésica", é

usada desde o início dos anos 70, com a descoberta do GPS (sistema de posicionamento global), mas

os progressos "têm sido fantásticos" nos últimos anos, disse Gonçalo Prates à agência Lusa.

 

 

Doutorando da UAlg ganha prémio nos EUA
 

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

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20361&visual=8&id=0&print_article
=1

 

10-10-11

 

 Bruno Romeira recebeu hoje nos EUA o prémio da IEEE Photonics Society (IPS) Fellowships Graduate

Student 2011. Trata-se da primeira vez que este prémio é atribuído a um estudante de doutoramento

de uma universidade portuguesa.

 

 Este trabalho de investigação compreende o estudo de circuitos optoelectrónicos integrados não

lineares capazes de produzirem sinais óticos e elétricos com níveis de ruído bastante baixos na banda

de frequências das micro-ondas.

 

 As funcionalidades destes circuitos incluem a conversão de sinais elétricos em sinais óticos e vice-

versa, assim como a geração e controlo de portadoras elétricas e óticas caóticas.
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 Estes osciladores optoelectrónicos permitirão simplificar os sistemas de distribuição de sinais de

micro-ondas nas redes de comunicação rádio sobre fibra e aumentar a largura de banda dos pontos de

acessos às redes sem fios.

 

 Sobre o premiado

 

 Bruno Romeira é natural de Faro, tendo terminado o curso de Física e Química na Universidade do

Algarve em 2006. Entre 2006 e 2008, foi investigador no Centro de Eletrónica, Optoelectrónica e

Telecomunicações (CEOT) da Universidade do Algarve, investigando a área das nanoestruturas.

 

 Desde 2008 que se encontra a desenvolver a sua tese de doutoramento no CEOT do Departamento

de Física da Universidade do Algarve, sob a supervisão do Prof. Doutor José Figueiredo, em

colaboração com a Universidade de Glasgow, no Reino Unido, e com a Universidade de Sevilha, em

Espanha.

 

 Nos últimos quatro anos, Bruno Romeira tem participado ativamente em programas nacionais e

internacionais de pesquisa.

 

 É autor e coautor de artigos em revistas internacionais, dois capítulos de livros, três patentes, além

de ter apresentado cerca de vinte comunicações em eventos e conferências internacionais.

 

 Já participou em várias reuniões do IEEE, incluindo o IEEE/LEOS Student Graduate (2008), na

Conferência Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD, (2008), na Conferência Europeia Physical

Society para Jovens Cientistas (2011), além de ter recebido vários prémios, designadamente da

Fundação Calouste Gulbenkian.

 

 Sobre o IEEE

 

 O prémio IEEE Photonics Society Graduate Student Fellowship tem como objetivo distinguir o

desempenho de estudantes de doutoramento membros da sociedade IEEE Photonics Society.

 

 A IEEE Photonics Society é uma rede internacional de mais de 7000 profissionais nas áreas da

optoelectrónica e da fotónica.

 

 Quanto ao programa IEEE, concede bolsas de pós-graduação a alunos de excelência membros da

sociedade, desde que o tema da sua investigação seja considerado relevante.

 

 Para serem premiados, terão também que frequentar o penúltimo ano do doutoramento. As bolsas,

no valor de mil dólares, são concedidas de acordo com as seguintes áreas geográficas: América do

Norte e América do Sul, Europa e Médio Oriente, África, Ásia e Pacífico.
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Seminário de Reabilitação Urbana e Desenvolvimento Sustentável

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Barlavento

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Paisagem e património: o (re)desenho da cidade sustentável

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Barlavento

Jornalistas: Desidério Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Doente da UAlg participou em conferência da União Europeia

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Barlavento

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Nova convenção discute património em Loulé

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Barlavento

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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A foto, a notícia

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Barlavento

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Algarve nos 100 anos de Institucionalização do Turismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Jornal do Algarve

Jornalistas: Sofia Cavaco Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Agenda

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Médico de Família

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

[A] O mar reinventado

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/07/2011

Meio: Cx

Jornalistas: Ana Rita Lúcio
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