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A1

Bolsa de Investigação II (m/f) (10-10-11)
 

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

Meio: Naturlink.pt

URL: http://naturlink.sapo.pt/article.aspx?menuid=23&cid=44009&bl=1&viewall=true

 

CCMAR

 

 No âmbito do projecto PTDC/MAR/110547/2009

 

 Ref. ª: CCMAR/BI/0043/2011

 

 O Centro de Ciências do Mar do Algarve - Grupo de Investigação em Aquacultura abre concurso para

atribuição de uma Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto PTDC/MAR/110547/2009, designado

por "Regulação epigenética do desenvolvimento e crescimento em linguado Senegalês (Solea

senegalensis)", financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, nas seguintes condições:

 

 Cultivo larvar de larvas e pós-larvas de linguado a diferentes temperaturas, assim como o cultivo e

manutenção da cadeia trófica. Determinação da digestibilidade e retenção proteica de larvas de peixes

marinhos durante a sua ontogenia. Determinação dos padrões de expressão genética por PCR em

tempo real.

 

 Algumas das tarefas envolvem trabalho ao fim de semana, assim como fora do horário normal de

expediente.

 

 Orientação Cientifica: Doutora Sofia Alexandra Dias Engrola, investigadora no CCMAR e coordenadora

do projecto, Doutora Sara Maria Mira da Silva, bolseira de pós-doutoramento do CCMAR.

 

 1. Possuir Mestrado em Bioquímica ou Biologia ou áreas afins.

 

 1. Experiência em técnicas laboratoriais com traçadores

 

 - factor de ponderação 10%

 

 2. Experiência em técnicas laboratoriais em expressão genica
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 - factor de ponderação 30%

 

 3. Experiência em cultivo larvar de peixes marinhos com interesse para a aquacultura

 

 - factor de ponderação 20%

 

 4. Estrutura e conteúdo da carta de motivação

 

 (a carta de motivação deve ser escrita em inglês)

 

 - factor de ponderação 15%

 

 5. Nota de licenciatura e mestrado

 

 - factor de ponderação 25%.

 

 O Júri reserva-se o direito de, perante dúvidas suscitadas na análise de candidaturas, realizar

entrevistas para esclarecimentos adicionais.

 

 Duração de 6 meses, com início previsto para Dezembro de 2011, em regime de exclusividade,

eventualmente prorrogada por períodos adicionais até um máximo total de 22 Meses, conforme

regulamento de formação avançada de recursos humanos da FCT em.

 

 Será de acordo com a tabela de valores das Bolsas de Investigação no país atribuídas pela Fundação

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

 

 De 10 de Outubro a 21 de Outubro de 2011.

 

 As candidaturas devem ser feitas em formulário próprio (IP.CCM.040/00) que pode ser obtido eme

incluir carta de motivação (escrita em Inglês), uma cópia do certificado de habilitações, Curriculum

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

eventualmente referências.

 

 As candidaturas devem ser enviadas por email paraou por correio para Centro de Ciências do Mar,

Ref. ª: CCMAR/BI/0043/2011, Secretariado, Gab. 2.90, Edifício 7, Universidade do Algarve, Campus

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

 

 A comunicação dos resultados da avaliação será feita até 30 dias úteis após o termo do prazo de

apresentação das candidaturas, mediante comunicação escrita.
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 Doutora Sofia Alexandra Dias Engrola, investigadora no CCMAR e coordenadora do projecto

(presidente do júri), Doutora Sara Maria Mira da Silva, bolseira de pós-doutoramento do CCMAR

(vogal), Nadége Richard bolseira de pós-doutoramento do CCMAR (vogal)

 

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

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

Twitter em]

 

 

Universidade do Algarve lança curso de higiene do trabalho

 

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

Meio: Diário Económico - Emprego & Universidades

 

Universidade do Algarve lança curso de higiene do 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. Este curso tem como principal objetivo formar licenciados e bacharéis para

o exercício desta profissão.
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Conferência sobre economia do mar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/10/2011

Meio: Público Online - Cargas &

Transportes Online

URL: http://static.publico.clix.pt/carga_transportes/Noticia/1515649

 

09.10.11 - 09:30

 

 "Economia do mar - uma parceria para a competitividade" é o tema da conferência que se realiza

quarta-feira, dia 12, na Universidade do Algarve, em Faro. No auditório da Faculdade de Economia, no

Campus de Gambelas, a sessão integra-se no ciclo de conferências da Caixa Geral de Depósitos e do

Jornal de Negócios. Como conferencistas, estará o consultor para o ambiente, a ciência e o mar da

Presidência da República, Tiago Pitta e Cunha, que intervirá sobre "A nova visão do Mar para Portugal"

e, da Universidade do Algarve, Jorge Dias que apresentará os "Desafios para o desenvolvimento

sustentado da aquacultura: oportunidades para o empreendedorismo no meio académico". A

conferência, que só se realiza de tarde, contará também com apresentações de casos, um de

exploração de salinas e criação de microalgas e outro de actividades marinhas e aplicações acústicas.

 

 

Turismo faz parte da racionalização

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 08/10/2011

Meio: Jornal da Madeira

 

7

 

SECRETÁRIA DE ESTADO DIZ QUE AS ESTRUTURAS REGIONAIS FAZEM SENTIDO MAS ALERTA

 

Turismo faz parte da racionalização

“Há espaço para articularmos melhor a decisão do Turismo de Portugal e depois de cada região e de

cada câmara.

gum recato e depois a decisão ser tornada pública”, sustentou a governante, defendendo ainda uma

maior descentralização e responsabilização das estruturas regionais do sector. “Há espaço para

articularmos melhor a decisão do Turismo de Portugal e depois de cada região e de cada câmara, pois
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o poder local tem um papel fundamental nas tomadadas de decisão sobre a oferta turística”, disse. A

secretária de Estado escusou-se a adiantar o futuro do programa de eventos “Allgarve”, a?rmando que

ainda está a ser feita a avaliação do impacto daquele tipo de eventos na captação de novos públicos.

“Em época de racionalização de recursos o que devemos fazer é centrarmo-nos nos eventos essenciais

e fulcrais, do ponto de vista da promoção externa de Portugal”, acrescentou. A conferência sobre

“Inovação em Turismo pelo Conhecimento e Criatividade”, que decorre durante todo o dia de hoje na

Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, é uma iniciativa da Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Enterprise Europe Network e da Comissão Europeia.

Além da secretária de Estado do Turismo, a sessão de abertura contou com a participação de João

Faria, presidente da CCDR Algarve, António Pina, o presidente Turismo do Algarve e João Guerreiro, o

reitor Universidade do Algarve.

 

Cecília Meireles foi ontem ao Algarve onde abordou a temática do Turismo.

 

A secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, a?rmou ontem que a existência de estruturas

regionais “faz sentido”, mas a?rmou que a organização regional de Turismo “não deve passar à

margem do esforço de racionalização administrativa” em curso.. Falando em Faro, à margem de uma

conferência sobre “Inovação em Turismo pelo Conhecimento e Criatividade”, Cecília Meireles não quis

comentar em concreto a eventual extinção de algumas regiões de Turismo, mas a?rmou que a

organização regional de Turismo “não deve

 

passar à margem do esforço de racionalização administrativa” em curso. Sustentou, contudo, que as

organizações regionais não devem “passar à margem do esforço deste Governo, do Estado e

Administração Central para fazer uma racionalização, quer do número de entidades, quer de

dirigentes, quer de recursos",e sublinhou o papel dos privados no processo de discussão do futuro

modelo de organização regional do Turismo. “A discussão deve ser feita entre a secretaria de Estado e

quem está no terreno com al-

 

“Em época de racionalização de recursos o que devemos fazer é centrarmo-nos nos eventos essenciais

e fulcrais, do ponto de vista da promoção externa de Portugal”, acrescentou.

 

JM
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Turismo faz parte da racionalização
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2011

Meio: Jornal da Madeira.pt

URL: http://www.jornaldamadeira.pt/not2008.php?Seccao=11&id=197264&sdata=2011-10-
08

 

Jornal da Madeira Economia2011-10-08

 

 Versão para impressão

 

 Enviar este artigo

 

 Secretária de estado diz que as estruturas regionais fazem sentido mas alerta

 

 A secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, afirmou ontem que a existência de estruturas

regionais "faz sentido", mas afirmou que a organização regional de Turismo "não deve passar à

margem do esforço de racionalização administrativa" em curso.

 

 Falando em Faro, à margem de uma conferência sobre "Inovação em Turismo pelo Conhecimento e

Criatividade", Cecília Meireles não quis comentar em concreto a eventual extinção de algumas regiões

de Turismo, mas afirmou que a organização regional de Turismo "não deve passar à margem do

esforço de racionalização administrativa" em curso.

 

 Sustentou, contudo, que as organizações regionais não devem "passar à margem do esforço deste

Governo, do Estado e Administração Central para fazer uma racionalização, quer do número de

entidades, quer de dirigentes, quer de recursos",e sublinhou o papel dos privados no processo de

discussão do futuro modelo de organização regional do Turismo.

 

 "A discussão deve ser feita entre a secretaria de Estado e quem está no terreno com algum recato e

depois a decisão ser tornada pública", sustentou a governante, defendendo ainda uma maior

descentralização e responsabilização das estruturas regionais do sector.

 

 "Há espaço para articularmos melhor a decisão do Turismo de Portugal e depois de cada região e de

cada câmara, pois o poder local tem um papel fundamental nas tomadas de decisão sobre a oferta

turística", disse.
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 A secretária de Estado escusou-se a adiantar o futuro do programa de eventos "Allgarve", afirmando

que ainda está a ser feita a avaliação do impacto daquele tipo de eventos na captação de novos

públicos.

 

 "Em época de racionalização de recursos o que devemos fazer é centrarmo-nos nos eventos

essenciais e fulcrais, do ponto de vista da promoção externa de Portugal", acrescentou.

 

 A conferência sobre "Inovação em Turismo pelo Conhecimento e Criatividade", que decorre durante

todo o dia de hoje na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, é uma iniciativa da Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Enterprise Europe Network e da

Comissão Europeia.

 

 Além da secretária de Estado do Turismo, a sessão de abertura contou com a participação de João

Faria, presidente da CCDR Algarve, António Pina, o presidente Turismo do Algarve e João Guerreiro, o

reitor Universidade do Algarve.

 

 Agência Lusa

 

 www.jornaldamadeira.pt :

 

 Jornal da Madeira - Edição Impressa :

 

 Empresa Jornal da Madeira, Lda :

 

 

UATI

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 08/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

Jornalistas: Desidério Silva

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Beja: Encontro Regional de Professores de Física e Química
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 08/10/2011

Meio: Voz da Planície.pt

URL: http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/45833&t=30

 

2011-10-08 07:00

 

 3º Encontro Regional de Professores de Física e Química termina, hoje, durante dois dias cerca de

100 docentes de vários pontos do País estiveram reunidos em Beja.

 

 No Instituto Politécnico de Beja chega hoje ao fim o 3º Encontro Regional de Professores de Física e

Química que está a contar com a presença de cerca de 100 docentes de vários pontos do País.

 

 Um encontro que surge no âmbito de outras duas edições que já decorreram na Universidade do

Algarve, o objectivo é proporcionar aos professores de física e química uma oportunidade para

discutirem temas dos currículos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário.

 

 Paulo Silva, docente do IPB, afirmou que esta iniciativa tem uma vertente prática muito grande para

além do trabalho em laboratório inclui uma visita à Central Fotovoltaica de Brinches.

 

 Inês Patola

 

 

Incubação de empresas e empreendedorismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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CGD limpa praia de Faro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

FARO Os colaboradores da CGD - Caixa Geral de Depósitos e respectivas famílias vão realizar uma

acção de voluntariado de cariz ambiental, dedicada à limpeza de praias. A iniciativa está marcada para

amanhã, sábado, 8 de Outubro, na ilha de Faro. Os trabalhos de limpeza vão decorrer entre as 9 e as

13 horas, no litoral da Ilha de Faro. Cada voluntário terá ao seu dispor um kit composto por uma t-

shirt, luvas e um boné e a iniciativa encerrará com um almoço.

A acção de voluntariado insere-se no âmbito da conferência «Economia do Mar - uma parceria para a

Competitividade», organizada pela CGD, a realizar na Universidade do Algarve, no auditório da

Faculdade de Economia no Campus Gambelas, em Faro, a 12 de Outubro pelas 15 horas. Participam

no encontro Tiago Pitta e Cunha, consultor da Presidência da República, Nuno Fernandes Thomaz,

administrador da CGD, e João Pinto Guerreiro, da Universidade do Algarve.

 

 

MPT acusa Câmara de discriminação no acesso aos transportes públicos

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

A AUALG apresenta mais uma candidatura nacional

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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«Comunicar em tempos de crise» na UALG

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

CRUAL realizou jornada dupla

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Marchas percorrem o Algarve

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Tradição académica

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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A11

A AUALG defronta F.C. 11 Esperanças

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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A12

Limpeza sub aquática em Quarteira e Vilamoura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51363

 

Regional

 

 Limpeza subaquática

 

 O Município de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, vai realizar nas praias de

Quarteira e Vilamoura, no próximo domingo, dia 9 de Outubro, uma ação de limpeza subaquática, que

se enquadra no âmbito do Programa Bandeira Azul 2011.

 

 A atividade pretende demonstrar e dar visibilidade ao trabalho relevante que o Município de Loulé tem

vindo a desenvolver na área litoral, no domínio ambiental e turístico, bem como alertar e

consciencializar os cidadãos para a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e

costeiros.

 

 Além de promover e desenvolver o sentido de respeito pelo ambiente no seio da comunidade e de

assumir uma postura de comprometimento para com as futuras gerações, numa perspetiva de

sustentabilidade das condições e caraterísticas dos habitats naturais, a Autarquia pretende ainda

aproveitar a visibilidade de realizar esta ação numa das zonas de praia mais frequentadas do Algarve

e do País, para promover uma maior responsabilidade e envolvimento conjunto dos cidadãos e dos

decisores.

 

 Esta mega ação irá compreender um grande esforço logístico e de meios humanos, na medida em

que envolve a colaboração e participação direta de diversas entidades e personalidades, assim como a

aquisição e mobilização de inúmeros equipamentos e serviços. Neste âmbito, destaca-se a colaboração

da ALGAR, Capitania do Porto de Faro, Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, ARH Algarve,

IPIMAR, Turismo do Algarve, Parque Natural da Ria Formosa, Guarda Nacional Republicana, Marina de

Vilamoura e CIMAV e de vários Serviços Municipais (Bombeiros, Divisão de Proteção Civil e Vigilância,

Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Eventos, Divisão de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos,

entre outros).

 

 Para que existam resultados objetivos, a ideia consiste em mobilizar vários clubes e escolas de
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mergulho, assim como cidadãos voluntários, de forma a constituir um grupo de intervenção

significativo. Entre estes, salienta-se o Grupo de Mergulhadores de Quarteira, Open Waters, Torpedo

Diving, Hidroespaço, N.A.S. Universidade do Algarve (Faro).

 

 De forma a garantir em todo o processo uma mais-valia ambiental e um bom acompanhamento,

foram também endereçados convites ? Associação Almargem, Quercus, Liga de Proteção da Natureza

e Geota, para estarem presentes e colaborarem na separação e encaminhamento dos resíduos ou

noutras tarefas a acordar em função da sua vocação e disponibilidade.

 

 O Centro Azul de Quarteira será o local de coordenação geral da ação, onde será feita a receção e o

encaminhamento dos participantes e de onde partirão as orientações para o posicionamento dos meios

e equipamentos.

 

 No final, será fornecido um almoço convívio, que proporcionará certamente bons momentos de

confraternização e a livre troca de experiências e opiniões entre o grupo. Este será também o

momento oportuno para a entrega de certificados e lembranças de participação aos intervenientes na

ação.

 

 7 de Outubro de 2011 | 17:44

 

 barlavento
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A14

Curso de especialização Técnico Superior e Higiene do Trabalho na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120695

 

A Universidade do Algarve vai abrir o curso de especialização de Técnico Superior e Higiene do

Trabalho, cujos 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 9:30 às 18:00.

 

 Redacção/RS

 

 08:13 sexta-feira, 07 outubro 2011
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A15

Em Silves 9.º Encontro de Arqueologia do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Algarve Directo Online

URL: http://www.algarvedirecto.net/det_noticias.php?cod_noticia=6400

 

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.

 

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

Património Arquitetónico 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.

 

 Pré-história, Proto-história, Romano, A Arqueologia e a Reabilitação Urbana, Medieval Islâmico e

Moderno, são as temáticas que compõem os sete painéis e a mesa redonda desta edição.

 

 As inscrições decorrem até dia 15 de outubro, e têm um custo associado de EUR 40 ou EUR 80 (sem

e com atas, respetivamente); e para estudantes de EUR 30 ou EUR 70, (sem e com atas,

respetivamente).

 

 Para mais informações os interessados deverão contactar o sector de Arqueologia da CMS, através do

telefone 282 444 100 ou por email arqueologia@cm-silves.pt

 

 2011-10-07

 

 Algarve Directo
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A16

Passos Coelho e a Esperança
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Açoriano Oriental Online

Jornalistas: José Carlos San-Bento

URL: http://www.acorianooriental.pt/opinioes/read/219509/

 

Portugal atravessa um dos períodos mais difíceis da sua história no pós-25 de Abril. A alma nacional

parece dominada pela desesperança. Os indicadores sociais e económicos dão nota de um clima

depressivo. É notório que falta liderança política no País. Cavaco considerou uma questão de estilo os

desmandos e atropelos gravíssimos de João Jardim. Passos Coelho, em entrevista, admitiu que

Portugal pode precisar de mais um pacote de ajuda da troika e em plena Assembleia da República

confessou que falou de mais sobre a crise financeira da Madeira. Como não duvidar agora de Passos

Coelho? Como saber quando fala de mais, ou de menos? Perante um clima tão adverso é urgente a

liderança política do País assumir integralmente as suas responsabilidades. É necessário construir e

dar esperança às pessoas, de forma realista. A discussão que se aproxima em torno do Orçamento de

Estado é o momento decisivo para o Governo assumir a liderança efectiva do País. Passo Coelho não

pode continuar totalmente dominado pelo curto prazo. É urgente falar do País e do futuro. E para isso

é fundamental não falar só de cortes. Mesmo perante os imperativos da austeridade, é absolutamente

necessário que surjam excepções que reforcem a esperança e apontem um caminho para o futuro. O

Governo podia seguir dois exemplos concretos: um seria adoptar as medidas do PS para apoiar as

empresas do sector exportador; o outro seria uma aposta decisiva na investigação oceanográfica.

Mesmo perante cortes de 12% na política de ciência e ensino superior o Governo podia, por exemplo,

apostar fortemente na cooperação entre a Universidade do Algarve, o Laboratório Marítimo da Guia e

o Departamento de Oceanografia e Pescas da Universidade dos Açores. Não seria a solução para a

crise mas permitiria ao governo sair do sufoco e realisticamente construir um discurso diferente de

esperança no futuro. E o País bem precisa disso.

 

José Carlos San-Bento Formador
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A17

Estruturas regionais de turismo "fazem sentido", mas setor não pode ficar à margem
da racionalização do Estado - Cecília Meireles
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2011

Meio: RTP Online

URL: http://www0.rtp.pt/noticias/?t=Estruturas-regionais-de-turismo-fazem-sentido-mas-
setor-nao-pode-ficar-a-margem-da-racionalizacao-do-Estado---Cecilia-
Meireles.rtp&article=486118&visual=3&layout=10&tm=6

 

Falando em Faro, à margem de uma conferência sobre "Inovação em Turismo pelo Conhecimento e

Criatividade", Cecília Meireles não quis comentar em concreto a eventual extinção de algumas regiões

de Turismo, mas afirmou que a organização regional de Turismo "não deve passar à margem do

esforço de racionalização administrativa" em curso.

 

 Sustentou, contudo, que as organizações regionais não devem "passar à margem do esforço deste

Governo, do Estado e Administração Central para fazer uma racionalização, quer do número de

entidades, quer de dirigentes, quer de recursos",e sublinhou o papel dos privados no processo de

discussão do futuro modelo de organização regional do Turismo.

 

 "A discussão deve ser feita entre a secretaria de Estado e quem está no terreno com algum recato e

depois a decisão ser tornada pública", sustentou a governante, defendendo ainda uma maior

descentralização e responsabilização das estruturas regionais do sector.

 

 "Há espaço para articularmos melhor a decisão do Turismo de Portugal e depois de cada região e de

cada câmara, pois o poder local tem um papel fundamental nas tomadadas de decisão sobre a oferta

turística", disse.

 

 A secretária de Estado escusou-se a adiantar o futuro do programa de eventos "Allgarve", afirmando

que ainda está a ser feita a avaliação do impacto daquele tipo de eventos na captação de novos

públicos.

 

 "Em época de racionalização de recursos o que devemos fazer é centrarmo-nos nos eventos

essenciais e fulcrais, do ponto de vista da promoção externa de Portugal", acrescentou.

 

 A conferência sobre "Inovação em Turismo pelo Conhecimento e Criatividade", que decorre durante

todo o dia de hoje na Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, é uma iniciativa da Comissão de

Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Enterprise Europe Network e da
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Comissão Europeia.

 

 Além da secretária de Estado do Turismo, a sessão de abertura contou com a participação de João

Faria, presidente da CCDR Algarve, António Pina, o presidente Turismo do Algarve e João Guerreiro, o

reitor Universidade do Algarve.
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A19

Beja: Encontro Regional de Professores de Física e Química
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2011

Meio: Voz da Planície.pt

URL: http://www.vozdaplanicie.pt/index.php?q=C/NEWSSHOW/45817&t=30

 

2011-10-07 07:00

 

 Cerca de 100 professores de Física e Química de vários pontos do País reúnem-se, hoje e amanhã, na

cidade de Beja num encontro regional.

 

 O Instituto Politécnico de Beja recebe, hoje e amanhã, o 3º Encontro Regional de Professores de

Física e Química que vai contar com a presença de cerca de 100 docentes de vários pontos do País.

 

 Paulo Silva, professor do IPB, afirmou que o encontro de Beja surge no âmbito de outras duas edições

que já decorreram na Universidade do Algarve.

 

 Este encontro pretende proporcionar aos professores de física e química uma oportunidade para

discutirem temas dos currículos do 3º ciclo do ensino básico e do ensino secundário. Ainda de acordo

com as declarações de Paulo Silva esta iniciativa tem uma vertente prática muito grande, os

participantes são organizados em grupos para que possam trabalhar em laboratórios questões

relevantes dos currículos dos ensinos básico e secundário.

 

 O programa do 3º Encontro Regional de Professores de Física e Química inclui ainda uma visita de

estudo à Central Fotovoltaica de Brinches.

 

 Inês Patola
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A20

Acção de limpeza subaquática
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Avezinha.com

URL: http://www.jornalavezinha.com/noticia.asp?idEdicao=257&id=12719&idSeccao=2307&A
ction=noticia

 

Em Quarteira e Vilamoura

 

 O Município de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, vai realizar nas praias de

Quarteira e Vilamoura, no próximo domingo, dia 9 de Outubro, uma ação de limpeza subaquática, que

se enquadra no âmbito do Programa Bandeira Azul 2011.

 

 A atividade pretende demonstrar e dar visibilidade ao trabalho relevante que o Município de Loulé tem

vindo a desenvolver na área litoral, no domínio ambiental e turístico, bem como alertar e

consciencializar os cidadãos para a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e

costeiros.

 

 Além de promover e desenvolver o sentido de respeito pelo ambiente no seio da comunidade e de

assumir uma postura de comprometimento para com as futuras gerações, numa perspetiva de

sustentabilidade das condições e características dos habitats naturais, a Autarquia pretende ainda

aproveitar a visibilidade de realizar esta ação numa das zonas de praia mais frequentadas do Algarve

e do País, para promover uma maior responsabilidade e envolvimento conjunto dos cidadãos e dos

decisores.

 

 Esta mega ação irá compreender um grande esforço logístico e de meios humanos, na medida em

que envolve a colaboração e participação direta de diversas entidades e personalidades, assim como a

aquisição e mobilização de inúmeros equipamentos e serviços. Neste âmbito, destaca-se a colaboração

da ALGAR, Capitania do Porto de Faro, Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, ARH Algarve,

IPIMAR, Turismo do Algarve, Parque Natural da Ria Formosa, Guarda Nacional Republicana, Marina de

Vilamoura e CIMAV e de vários Serviços Municipais (Bombeiros, Divisão de Proteção Civil e Vigilância,

Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Eventos, Divisão de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos,

entre outros).

 

 Para que existam resultados objetivos, a ideia consiste em mobilizar vários clubes e escolas de

mergulho, assim como cidadãos voluntários, de forma a constituir um grupo de intervenção

significativo. Entre estes, salienta-se o Grupo de Mergulhadores de Quarteira, Open Waters, Torpedo
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Diving, Hidroespaço, N.A.S. Universidade do Algarve (Faro).

 

 De forma a garantir em todo o processo uma mais-valia ambiental e um bom acompanhamento,

foram também endereçados convites à Associação Almargem, Quercus, Liga de Protecção da Natureza

e Geota, para estarem presentes e colaborarem na separação e encaminhamento dos resíduos ou

noutras tarefas a acordar em função da sua vocação e disponibilidade.

 

 O Centro Azul de Quarteira será o local de coordenação geral da ação, onde será feita a receção e o

encaminhamento dos participantes e de onde partirão as orientações para o posicionamento dos meios

e equipamentos.

 

 No final, será fornecido um almoço convívio, que proporcionará certamente bons momentos de

confraternização e a livre troca de experiências e opiniões entre o grupo. Este será também o

momento oportuno para a entrega de certificados e lembranças de participação aos intervenientes na

ação.
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A22

2ª fase coloca mais 444 alunos na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: CiênciaPT.net

URL: http://www.cienciapt.net/pt/index2.php?option=com_content&task=view&id=104784&p
op=1&page=0&Itemid=302

 

Escrito por CienciaPT

 

 06-Oct-2011

 

 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% 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.
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A23

Dicas de fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47680

 

06-10-2011 12:08:00

 

 Fim da receção aos caloiros da Universidade, música clássica e popular portuguesa, teatro, dança,

desportos radicais e atletismo, exposições, palestras, passeios na Natureza em terra e mar, são as

propostas.

 

 Música e humor no auditório de Lagoa pelo Mozart Group em que os instrumentistas Filip, Michal,

Pawel e Bolek tocam música clássica com humor, num musical de cabaret único no mundo, no dia 7

de outubro pelas 21h30. Bilhetes a 15 euros. Telefone 282 380 434 para reservas.

 

 Ainda em Lagoa, a edição 2011 da Arte Algarve realiza-se a 7, 8 e 9 Outubro na ÚNICA - Adega

Cooperativa do Algarve, onde 60 artistas apresentam pessoalmente as suas obras.

 

 Em Portimão, música popular portuguesa com a banda Danças Ocultas a apresentar o seu novo

trabalho "Alento" no TEMPO- Teatro Municipal no dia 8 pelas 21h30. Concerto inserido na Semana da

Música Portuguesa que tem como fio condutor o acordeão, instrumento emblemático da música

tradicional algarvia. Bilhetes a 12 euros (plateia) e 10 euros (balcão).

 

 O Portimão Arena acolhe a mostra Blip -Better Living in Portugal a 8 e 9 de outubro respetivamente

das 10h00 às 18h00 e 11h00 -17h00. Entrada gratuita. Organização da - Portugal's Foreign Residents

Association (Afpop).

 

 Palestra, na Catedral de Silves, no dia 8, pelas 21h00, de Aura Miguel, a única jornalista portuguesa

credenciada no Vaticano e que viaja a bordo do avião papal, para falar sobre o Papa Bento XVI.

Momento musical, a cargo de três jovens instrumentistas da Sociedade Filarmónica Silvense. Evento

integrado na "Rota das Catedrais".

 

 As Escapadinhas Culturais de Lagos propõem uma visita à caravela Boa Esperança a 6 Outubro (9h30

- 12h30 e 14h30 - 17h00). Há também a visita guiada ao património "Na Rota do Infante D. Henrique"

a 7 Outubro a partir das 11:00.
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 Rui Veloso vai ao Casino de Vilamoura (Loulé) a 8 de outubro para um jantar/concerto em que

revisita a sua carreira. Jantar (20h30) e espetáculo (22h30) custam 55 euros e só concerto 30 euros.

 

 Em Faro, fim da receção aos caloiros da Universidade do Algarve nas piscinas municipais, dia 6, com

a 'Alcoolização dos Perus', animada pela dupla de DJs Crazy e White Boy. No dia 7 realiza-se a

monumental serenata de abertura do ano letivo na sé de Faro a partir das 00h00.

 

 O Teatro das Figuras (Faro) apresenta a Gala Internacional de Dança "Terpsicore" dia 8 às 21h30.

Bilhetes a 15 euros. Mais informações aqui.

 

 Ainda em Faro, no Teatro Lethes nos dias 5, 6, 7 e 8 de Outubro às 21h30 estará em cena "Ardente"-

Memorial para Pedro e Inês de Portugal, pela ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve com

interpretação de Bruno Martins, Carlos Pereira, Glória Fernandes, Liza Veiga, Luís de A. Miranda, Luís

Manhita, Tânia Silva e Zé Alegre. Música de Zé Eduardo e execução plástica de Tó Quintas.

 

 Desporto, em Faro com a II Maratona do Algarve 2011, a 9 de Outubro de manhã na Pista de

Atletismo. Prova inclui Meia-Maratona, Mini Corrida ("FUN RUN") e a Maratona a dois. Ver mais aqui .

 

 Em Olhão realiza-se o Festival de Cinema de Curtas do Algarve (CAI) no dia 8 às 21h30 no Auditório

Municipal de Olhão.

 

 Tem lugar em São Bartolomeu de Messines (Silves) a Maratona Internacional de BTT do Algarve, dia

9 de outubro a partir das 07h30. Saiba mais aqui .

 

 A Algarve Spa Week decorre até 8 de outubro com descontos de 50% nos spas de luxo dos hoteis de

5 estrelas aderentes. Ver aqui.

 

 No Parque de Feiras e Exposições de Tavira decorre até ao dia de 5 de Outubro, a Feira de São

Francisco.

 

 Arte, em Tavira com a exposição "Os Visitantes" da autoria de artistas da Grã-Bretanha, Alemanha,

Suécia, EUA, Portugal e Espanha, a inaugurar às 18h00 na Biblioteca Municipal dia 8 e que estará

patente até 22 de outubro.

 

 Com ponto de encontro em Cacela Velha (Vila Real de Santo António) pelas 9h30 realiza-se dia 8

Outubro o passeio pedestre "Visitantes alados" para observação de aves da ria Formosa, inserido na

5ª edição do ciclo "Passos Contados". Inscrições e informações aqui.

 

 Exposição "Cursos e Percursos para o Mar Oceano" na Igreja do Castelo de Castro Marim, de 3 de
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outubro a 4 novembro das 09.00 às 17.00 horas. A mostra do Instituto Geográfico Português do

Exército pretende elucidar o público sobre a importância dos rios portugueses e do seu contributo na

delimitação natural e consolidação da nossa extensa região fronteiriça.

 

 A Universidade do Algarve realiza a 11 de outubro (15h30) a palestra sobre "Maria Veleda" uma

ativista algarvia da defesa de valores fundamentais, como os da liberdade, igualdade e democracia em

que será oradora Natividade Monteiro, na Sala de Seminários da Reitoria do campus de Gambelas. Até

ao final do mês estão patentes na biblioteca da Universidade do Algarve pólo de Gambelas e da Penha

exposições filatélicas que invocam os 140 anos do nascimento de Maria Veleda.

 

 Música Clássica, no Centro Cultural de São Lourenço, Almancil (Loulé) com o concerto de piano e

violino de Ninon Gloger e Teresa Krahner, a 12 e 15 Outubro pelas 19h30. Reservas pelo telefone 289

395 475.
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A26

ACÇÃO DE LIMPEZA SUBAQUÁTICA NAS PRAIAS DE QUARTEIRA E VILAMOURA
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Algarve Digital Online

URL: http://www.algarvedigital.pt/algarve/print.php?sid=5431

 

Ambiente e Território / Loulé

 

 Enviado por Admin em 6/10/11 - 00:00

 

 O Município de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, vai realizar nas praias de

Quarteira e Vilamoura, no próximo domingo, dia 9 de Outubro, uma ação de limpeza subaquática, que

se enquadra no âmbito do Programa Bandeira Azul 2011.

 

 A atividade pretende demonstrar e dar visibilidade ao trabalho relevante que o Município de Loulé tem

vindo a desenvolver na área litoral, no domínio ambiental e turístico, bem como alertar e

consciencializar os cidadãos para a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e

costeiros.

 

 Além de promover e desenvolver o sentido de respeito pelo ambiente no seio da comunidade e de

assumir uma postura de comprometimento para com as futuras gerações, numa perspetiva de

sustentabilidade das condições e características dos habitats naturais, a Autarquia pretende ainda

aproveitar a visibilidade de realizar esta ação numa das zonas de praia mais frequentadas do Algarve

e do País, para promover uma maior responsabilidade e envolvimento conjunto dos cidadãos e dos

decisores.

 

 Esta mega ação irá compreender um grande esforço logístico e de meios humanos, na medida em

que envolve a colaboração e participação direta de diversas entidades e personalidades, assim como a

aquisição e mobilização de inúmeros equipamentos e serviços. Neste âmbito, destaca-se a colaboração

da ALGAR, Capitania do Porto de Faro, Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, ARH Algarve,

IPIMAR, Turismo do Algarve, Parque Natural da Ria Formosa, Guarda Nacional Republicana, Marina de

Vilamoura e CIMAV e de vários Serviços Municipais (Bombeiros, Divisão de Proteção Civil e Vigilância,

Divisão de Comunicação, Relações Públicas e Eventos, Divisão de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos,

entre outros).

 

 Para que existam resultados objetivos, a ideia consiste em mobilizar vários clubes e escolas de
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mergulho, assim como cidadãos voluntários, de forma a constituir um grupo de intervenção

significativo. Entre estes, salienta-se o Grupo de Mergulhadores de Quarteira, Open Waters, Torpedo

Diving, Hidroespaço, N.A.S. Universidade do Algarve (Faro).

 

 De forma a garantir em todo o processo uma mais-valia ambiental e um bom acompanhamento,

foram também endereçados convites à Associação Almargem, Quercus, Liga de Protecção da Natureza

e Geota, para estarem presentes e colaborarem na separação e encaminhamento dos resíduos ou

noutras tarefas a acordar em função da sua vocação e disponibilidade.

 

 O Centro Azul de Quarteira será o local de coordenação geral da ação, onde será feita a receção e o

encaminhamento dos participantes e de onde partirão as orientações para o posicionamento dos meios

e equipamentos.

 

 No final, será fornecido um almoço convívio, que proporcionará certamente bons momentos de

confraternização e a livre troca de experiências e opiniões entre o grupo. Este será também o

momento oportuno para a entrega de certificados e lembranças de participação aos intervenientes na

ação.

 

 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=5431
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A28

"Mega ação" de limpeza subaquática nas praias de Quarteira e Vilamoura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120650

 

A Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a junta de freguesia de Quarteira, vai realizar nas

praias de Quarteira e Vilamoura, no próximo domingo, 9, uma "mega ação" de limpeza subaquática,

que se enquadra no âmbito do Programa Bandeira Azul 2011.

 

 A atividade pretende demonstrar e dar visibilidade ao trabalho relevante que o município tem vindo a

desenvolver na área litoral, no domínio ambiental e turístico, bem como alertar e consciencializar os

cidadãos para a importância da preservação dos ecossistemas marinhos e costeiros.

 

 Além de promover e desenvolver "o sentido de respeito pelo ambiente no seio da comunidade e de

assumir uma postura de comprometimento para com as futuras gerações, numa perspetiva de

sustentabilidade das condições e características dos habitats naturais", a autarquia louletana pretende

ainda aproveitar a visibilidade de realizar esta ação numa das zonas de praia mais frequentadas do

Algarve e do país para promover "uma maior responsabilidade e envolvimento conjunto dos cidadãos

e dos decisores".

 

 Esta mega ação irá compreender um grande esforço logístico e de meios humanos, na medida em

que envolve a colaboração e participação direta de diversas entidades e personalidades, assim como a

aquisição e mobilização de inúmeros equipamentos e serviços.

 

 Para que existam resultados objetivos, a ideia consiste em mobilizar vários clubes e escolas de

mergulho - como o Grupo de Mergulhadores de Quarteira, Open Waters, Torpedo Diving, Hidroespaço

e NAS Universidade do Algarve, entre outros -, assim como cidadãos voluntários, de forma a constituir

um grupo de intervenção significativo.

 

 Para garantir em todo o processo "uma mais-valia ambiental e um bom acompanhamento", foram

também endereçados convites à Associação Almargem, Quercus, Liga de Protecção da Natureza e

Geota, para estarem presentes e colaborarem na separação e encaminhamento dos resíduos ou

noutras tarefas a acordar em função da sua vocação e disponibilidade.

 

 O Centro Azul de Quarteira será o local de coordenação geral da ação, onde será feita a receção e o
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encaminhamento dos participantes e de onde partirão as orientações para o posicionamento dos meios

e equipamentos.

 

 No final, será fornecido um almoço convívio, que proporcionará certamente bons momentos de

confraternização e a livre troca de experiências e opiniões entre o grupo.

 

 Este será também o momento oportuno para a entrega de certificados e lembranças de participação

aos intervenientes na ação.

 

 Redacção/RS

 

 08:16 quinta-feira, 06 outubro 2011
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2.ª fase coloca mais 444 alunos na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120687

 

Na 2.ª fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior, a Universidade do Algarve (UAlg)

atraiu 444 novos candidatos, que associados aos quase mil da 1.ª fase garantem que o contingente de

2011 "não se afasta do que aconteceu em anos anteriores", revelou a instituição.

 

 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", afirma

a UAlg em comunicado.

 

 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% 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, embora a UAlg note que o "insucesso" destas ofertas não

a atingiu exclusivamente: "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", explica-

se.

 

 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
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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".

 

 Redacção/RS

 

 18:30 quinta-feira, 06 outubro 2011
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A32

2ª fase coloca mais 444 alunos na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=c1f22f4c38899f51f1ed3ce20120bbd9

 

Tavira, 6 Out (Rádio Horizonte Algarve)

 

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

novos candidatos.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Estes alunos, associados aos quase mil da 1ª fase, garantem

que o contingente de 2011 não se afasta do que aconteceu em anos anteriores.

 

 

Passos Coelho e a Esperança

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Açoriano Oriental

Jornalistas: José Carlos San-Bento

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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2ª fase coloca mais 444 alunos na Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20283&visual=8&id=0&print_article
=1

 

06-10-11

 

 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.

 

 Falta acrescentar ainda 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.

 

 No entanto 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% de colocações.

 

 Alguns cursos das áreas da biologia e da engenharia conseguiram também bons resultados, notando-

se pouca procura nos cursos oferecidos nos regimes pós-laboral e de ensino à distância.

 

 A Ualg adianta que 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.

 

 Ao longo deste ano letivo, a Universidade do Algarve irá reforçar 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 as dificuldades

sentidas pelas famílias, através de uma melhor oferta de apoios sociais.
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Novo curso de especialização na UAlg
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20288&visual=8&id=0&print_article
=1

 

06-10-11

 

 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.

 

 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.

 

 

De desempregados a patrões

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 06/10/2011

Meio: Visão

Jornalistas: Alexandra Correia

 

Há uma porta que se fecha e outra que se abre — a VISÃO foi à procura de histórias de pessoas no

desemprego resolveram criar o seu posto trabalho, abrindo um negócio. Muitas usam o próprio

subsídio, recebido na totalidade e de uma só vez como forma de financiamento. Conheça as histórias

destes novos patrões.

 

ALEXANDRA CORREIA

 

Tiago Leitão, Bruno Roldão, Norberto Oliveira, Jorge Nunes
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IDADE 33.36,33.37 anos -

EMPRESA Phonepro

RAMO Telecomunicaçôes e informática

NÚM!RO OVtRABAU4ADORES 22 ATIVIDADE ANTERIOR Manutenção

e ínstaIaço de centrais telefónicas

-I

w

o,

.4

7:

f

Celia Dias triplicou o ordenadodesdequedecidiutrabalhar por conta própria. Era administrativa num

escritório, foi despedida, passou pelo desemprego e resolveu criar a sua empresa, um cabeleireiro de

cães. Uma viragem de 180 graus, na sua vida profissional: sair das amarguras do desemprego para se

tornar senhora do seu negócio, gerindo o tempo como quer, sem ninguém a dar-lhe ordens.

Tiago, Jorge, Norberto e Bruno eram quatro trabalhadores de uma empresa de telecomunicações de

Setúbal, na iminência de serem dispensados. Hoje, são sócios no seu próprio negócio,empregam az

pessoas e até dão trabalho ao antigo patrão, como colaborador externo.

Falamos de dois casos de empresas criadas há quase uma década, antes do descalabro financeiro que

começou em zoo8.

Os quatro sócios da Phonepro

dão trabalho

ao antigo patrão

Mas falaremos também de promotores de negócios que nasceram há menos de um ano, em plena

crise. Não são muitos, mas há quem, vendo-se no desemprego, dê um passo em frente, financiando-

se com as prestações do subsidio de desemprego, que podem ser concedidas na sua totalidade e de

uma só vez a quem criar o seu próprio posto de trabalho (ver Como funcionam os apoios).

«Beneficiam deste apoio entre 6 mil e 6500 pessoas por ano, o que é pouco, no universo demais de oo

mil inscritos nos centros de emprego. O espírito empreendedor ainda não está interiorizado», ob

serva Catarina Campos, delegada regional de Lisboa e Vale do Tejo do Instituto do Emprego e da

Formação Profissional (IEFP), que descreve assim o grupo dos que arriscam: têm entre 25 e 45 anos;

frequentaram maioritariamente O 9.0 ou o ia.° anos de escolaridade; e 8o% querem abrir um negócio

nas áreas dos serviços e do comércio.

Éjustamente aí que residem os perigos. O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de

Portugal alerta para os riscos deum negócio num setor em crise. «Com a ajuda do subsídio de

desemprego abre-se uma loja ou umfranchising. Muitos não singram. Primeiro, pelas dificuldades

inerentes ao mercado; segundo, porque as pessoas não estudam bem a viabilidade do negócio;

terceiro, porque não têm conhecimentos suficientes, uma vez que a formação é importante», expõe

João Vieira Lopes.

Os beneficiários do subsidio de desemprego ou do subsídio social de desemprego Inidai podem pedir
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para receber, de uma s6 vez, a totalidade das prestações a que têm direito

Os beneficiários

do subsidio de desemprego

e outros desempregados’

podem ter acesso

a dois tipos de instwmentos

de crédito com garantia

e juros bonificados

O QUE FAZER

Apresentar um projeto no centro de emprego da ena área de resl4ôncla ou no centro de emprego da

área onde

• o projeto vai sei implementado:

dirigir um requerimento ao Instituto de Segurança Social a solicitar o pagamento das prestações de

uma só vez

Linha Invest +

Montante disponível para cada projeto entre 20 e 200 mii euros

Desembolso 30% com a assinatura do contrato e duas tranches de 35% cada, mediante apresentaçào

de documentos de despesa comprovativos da aplicaçào dos valores

anteriormente utilizados

Prazo do reembolso 84 meses (24 de carência e 60 de amortizações mensais)

Taxa de juro Eurlbor 30 dias + spread 2.5%

Juros a cargo do beneficiário Eurlbor 30 dias + 0.25%. com uma taxa mínima de 1,5% e máxima de

3.5% Bonificaçio da taxa de juro no 1.° ano, é total (juros a cargo do IEFP); nos 2.° e 3.° anos é igual

à diferença

entre a taxa de juro e o juro suportado pelo beneficiário

Como funcionam os apoios As regras do Programa de Apoio ao Empreendedorismo e à Criaçào do

Próprio Emprego

A QUEM SE DESTINA

/

/ Pode pedir tin

Ép1financiamento único subsidio

de desemprego J

/ Estou a receber subsídio

de desemprego e quero montar

um negócio

O que devo fazer?

• Além dos binwficI1os do subsidio de dwegirego. esfe piegrinria de 9 meses. ndependentemente do

motivo da nscrç8o: seja jovem nunca tenha exercido atividade piotissional por conta de outrem de

crédito esta disponével tantdm pera quem se inscreseu nos centros procixa do primeiro mrego. mio

idade entre os 18 e os 35 anos ou por conta própria, seta trabalhador mdependente cujo readenento
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de emprego e que .sIea desempregado e se tardia Insulto hh 9 meses inclusive. com o veneno do

ensino secwidánoconipieto ou niwiI 3 médio mensal atendo relativamente aos meses em que leve

aade ou menos, se em sltuaç8o de desemprego tnvduntarl ouh4 mais de qualiflcaç8o. e que ngoierésa

tido coritratode trabalho sem termo; no dolmo ano. e inferior ao salario rilnirno nacional

«Toda a gente quer abrir cafés ou boutiques. É preciso apostar no que faz falta e ter algum

conhecimento do negócios, avisa Célia Dias.

Joana Reis, 33 anos, não quis abrir um café. Mas tenta vingar numa área igual-

cindiram de mim. E eu acabei por ter a minha oportunidade. Já tinha outros sonhos, não queria ficar

ali, limitada, o resto da vida», conta.

Em menos de um mês, o centro de emprego aprovou-lhe o projeto e deu-lhe cerca de ao mil euros, a

totalidade do subsidio de desemprego a que tinha direito. Nesta altura, o Algarve já não é o paraíso da

construção que foi em tempos e não faltou quem chamasse Joana de maluca» por criar a Peça ai,

empresa de projetos de engenharia e arquitetura, serviços topográficos, fiscalização de obras e

consultoria.

No parque industrial de Loulé, instalada na sala de 6 metros quadrados que lhe foi cedida pelo centro

de emprego (a troco de uma renda simbólica que vai aumentando progressivamente, começando nos

15 euros até um máximo de 160 euros), a agora empresária encolhe

QUAIS OS SEUS DEVERES

O projeto e os respetivos postos de trabalho têm de ser mantidos durante três anos a contar da data

do pagamento das prestações Em caso de lncumpiimento, o beneficiário terá de devolver a totalidade

do montante

• O dinheiro deve ser aplicado contoç me prevé o projeto (ou plano de negócio), regra geral em

eguipamentos e olo em salários

• Na fase de Investimento, a empresa n5o pode criar mais de 10 postos de trabalho A reaiizaçáo do

investimento e a criaçao dos postos de trabalho devem estar concluldos no prazo de um ano a contar

da data da disponibllizaçào do crédito

• O dinheiro não pode ser gasto em aquisição de imóveis nem em operações de saneamento ou

reestruturação financeira Até ao final das obrigações contratuais, a empresa deve estar regularmente

constitulda e registada, dispor de licenciamento e outros requisitos legais para o exercício da

atividade, ter a situação regularizada perante a administração fiscal e a Segurança Social, dispor de

contabilidade organizada. desde que tal se’a legalmente exigido, e nêo ter registo de incidentes no

sistema bancário

Montante dispoalvel para cada projeto mâximo de 20 mil euros

Desembotso 50% com a assinatura do contrato e duas tranches de 25% cada, mediante

apresentação de documentos de despesa comprovativos da aplicação dos valores

anteriormente utihzados

Prazo do reembolso 84 meses (24 de carência e 60 de amortizações mensais)

Taxadejuro Eurlbor30dias+spread2,5%

Juros a cargo do beneficiário Euribor 30 dias + 0.25%. com uma taxa mínima de 1.5% e máxima de

3,5%
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Bonificação da taxa de juro no 1.0 ano é total (juros a cargo do IEFP): nos 2.° e 3,0 anos é igual à

diferença

entre a taxa de juro e o juro suportado pelo beneficiário

mente em crise severa: a construção civil. Com dois cursos de engenharia, topográfica e civil, ambos

pela Universidade do Algarve, Joana pertencia aos quadros de uma empresa de engenharia civil que

viu baixar o seu volume de trabalho. «Pres

QUEM O APROVA

o centro de emprego tem de decidir

em 30 dias úteis se o projeto tem viabilidade ecOnómico-financeira

QUAIS SÃO OS APOIOS

Linha lnvest +

Linha Microinvest

A instituição bancária escolhida pelo desempregado. que celebrará um protocolo com o Instituto do

Emprego e da Formação Profissional (IEFP)

1

J

Linha Microinvest

os ombros; «O que é que não está mal’ O turismo? A restauração?»

A Peça ai existe há cerca de um ano e ainda não dá lucro. Joana, casada, com um filho, e o sócio

Teimo Pinto, 40 anos, pai de três filhos, recebem um salário, ainda infenor ao que auferiam quando

trabalhavam por conta de outrem. A mais-valia da Peça ai, dizem, é a aposta na diversificação de

serviços. Além dos projetos de especialidade, viram-se também para as remodelações, os certificados

energéticos e o levantamento topográfico.

Este ano, gozaram uma semana de férias mas sempre com o telemóvel ligado, não fosse algum

cliente telefonar. Trabaliam mais horas do que quando tinham patrão e enfrentam as dores de cabeça

provocadas pelas contas para pagar. Mas há algo que não tem preço: • Levar o barco consoante o que

se pretende e o que se avista é a grande vantagem. E não há melhor do que sentir que estamos a

lutar por algo nosso», conclui Joana.

UMA ‘INCERTEZA NO AR’

A poucos quilómetros de Loulé, em Albufeira. Zélio Silva, 45 anos, também faz

a sua «travessia do deserto». Depois de

quase 30 anos a trabalhar na hotelaria

- começou como aprendiz, num hotel,

até chegar a chefe de receção — foi parar

Números Um perfil de quem arrisca

Entre os 533 mil desempregados inscritos nos centros de emprego, quantos apostam num novo

negócio?

o Desempregados recorrem

anualmente aos apoios para criar o seu próprio posto de trabalho

r t A faixa etária mais representativa
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NDS Os níveis de ensino mais

comuns detidos pelos beneficiários dos apoios

o Já têm experiência profissional e procuram um novo emprego

Pretendem criar uma empresa na área dos serviços e do comércio

ao desemprego, no final de 2.008, devido à faléncia da empresa onde trabalhava. Com o iz.° ano e

uma graduação em direção hoteleira, começou a pensar numa alternativa de carreira.

»Queria ter um negócio meu. Fiz pesquisas para perceber as necessidades do mercado e cheguei aos

consumíveis informáticos, originais e reciclados. optei por umfranchismg para diminuir um

pouco o risco e aproveitar o know-how», explica. Na sua Inforeco, rodeado de toners e tinteiros, Zélio

vende produtos reciclados que chegam a ser 6o% mais baratos do que os originais. Abriu a loja em

dezembro de zoio e, embora ainda sem lucro, diz que a carteira de clientes e a faturação tém vindo

sempre a aumentar. «Não tenho tido dificuldades, a nível de tesouraria», garante.

Para o investimento inicial, além do subsídio de desemprego (no total dc 4 mii euros), recorreu a uma

linha de crédito bancário, com juros bonificados, disponibilizada para a criação de novas empresas, a

lnvest ÷. Diz que é preciso alguma paciência para vencer a burocracia e a morosidade da avaliação do

projeto, mas não teme a crise. «Há uma incerteza no ar, em todos os setores. Os meus colegas da

hotelaria não sabem como vai ser a vida deles no inverno. Temos de arriscar. Se não houver espírito

de iniciativa vai tudo ao fundo», avisa.

AO SABOR DAS ONDAS

Miguel Candeias Caetano, 40 anos, da zona de Sesimbra, arriscou. Em abril deste ano, criou o seu

próprio posto de trabalho, a Grecnmorfose, que presta serviços dc certificação energética. Licenciado

em engenharia eletrónica e das telecomu

F.

nicações e em engenharia dos recursos naturais, com uma pós-graduação em energias renováveis,

era gestor de manutenção, antes de ir parar ao desemprego.

Ao responder a anúncios de emprego, descobriu o mundo dos «engenheiros de mil curos». «Recusava

porque já não sou júnior. Isso foi quase o valor do meu primeiro ordenado, em i’», afirma. Farto de

andar à procura, e sabendo que «a área dos ediflcios estava a mexer bem e com défice de peritos»,

resolveu criar o seu negócio. Os 6 mil euros que lhe faltava receber do subsídio investiu-os num

aparelho de medida, uma câmara termográfica.

A faturação varia muito de mês para mês, mas o salário que tira agora, ironicamente, aproxima-se

dos tal mil euros que recusava. Miguel não se preocupa. Vai tendo os seus clientes e quer explorar

outras áreas, como as auditorias energéticas ou o mercado das casas penhoradas, que está em

expansão.

Só por necessidade voltaria a trabalhar por conta de outrem. «Agora, estou na expectativa, mas sei

que tenho muito potencial de trabalho. Já seria difícil submeter- me a horários e a regras

empresariais», sublinha. Ao ser patrão de si próprio, ganhou autonomia para gerir o seu tempo. E,

embora tenha de estar sempre dispo-

nível, não deixou a canoagem e sagrou-se, o mês passado, campeão nacional de caia- que de mar, na

classe dos veteranos.
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QUANTO VAli UMA RENDA

O que acontece às empresas criadas por desempregados depois de saírem da alçada dos apoios do

IEFP? Não há estudos que mostrem a sua taxa de sobrevivência. Quanto ao período durante o qual

duram os apoios,a última avaliação, efetuada pela Inspeção-Geral da Finanças, está desatualizada,

referindo-se ao período entre woz e zoo6 (quando os apoios obrigavam a manter a atividade durante

quatro anos, contra os três anos atuais). Nessa altura, a taxa de sobrevivência era de 93%, superior,

portanto, à taxa nacional para empresas equivalentes, como explica Catarina Campos. Mas 7% dos

projetos falhavam, deixando as pessoas sem posto de trabalho e sem subsídio de desemprego.

Tiago Leitão, 33 anos, Jorge Nunes, 37, Norberto Oliveira, 33, e Bruno Roldão, 36, não correram esse

risco. Quando

Segundo o último estudo, a taxa de

sobrevivência destas empresas é de 93%

criaram a Phonepro, em zooz,já tinham uma carteira de clientes, que Levaram da empresa onde

trabalhavam, a qual estava prestes a entrar em insolvência. Com efeito, os quatro evitaram o

desemprego ou passaram por ele de raspão. Não usaram, por isso, o subsídio para se financiarem,

mas o apoio do centro de emprego

— este cedeu-lhes, durante cinco anos, instalações com uma renda simbólica, o que foi de grande

préstimo (e ao fim desse tempo, o dinheiro da renda foi-lhes devolvido para investir na empresa, num

total de 6 mil euros).

Todos com o ensino secundário, trabalhavam numa empresa de manutenção e instalação de centrais

telefónicas, que chegou a empregar cem pessoas. Quando a empresa naufragou, os quatro foram os

últimos a sair, levando os clientes e alguns materiais que lhes permitiram continuar a atividade.

«Eramos uns miúdos, sem prática de gestão. A Phonepro começou com cinco pessoas e hoje emprega

vinte e duas. Ultrapassámos sempre as expectativas ’, diz Tiago.

Com uma faturação dez milhões de euros anuais, a empresa de telecomunicações e informática

internacionalizou-se:

Angola já representa zo% da faturação. Isso quer dizer que os quatro sócios estão ricos? -Não

aceitamos a filosofia de ‘

- —--

Joana Reis e Teimo Pinta

iDAD3.4Ofl?. EMPRESA Peça 21

RAMO Engenharia civil, arquitetura. topografia

NÚMERO DE TRABALHADORES 2 ATiVIDADE ANTERIOR Engenharia civil

.6

Á:

Célia Dias

IDADE 43 anos

EMPRESA Cão Feliz

RAMO Cabeleireiro de cães

NÚMERO DE TRABALHADORES 1 ATiVIDADE ANTERIOR Serviços
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administrativos

‘ roubar a empresa até a fechar», diz Jorge. Na verdade, eles melhoraram bastante as suas condições

de vida, mas garantem não ter ordenados muito diferentes dos que pagam aos funcionários. E nem

conse uem quantificar o valor da Phoncpro. .E fruto de um esforço e de uma dedicação enormes, além

de muito sacrifício a nível pessoal», resume Tiago.

SEM ORDENS

De esforço também fala Célia Dias, 43 anos, de Brejos de Azeitão, ela que trabalha seis dias por

semana, sem horários, e só tira uma semana de férias por ano. Longe vão os tempos em que tinha za

dias de férias, como trabalhadora por conta de outrem, na função de administrativa, num escritório.

Foi despedida em 2002, na sequência de um processo de redução de custos.

Célia cresceu numa quinta e, cm criança, sonhava tornar-se veterinária. Terminado o iz.° ano, as

notas não chegaram para ingressar na faculdade. Mas, já a trabalhar em escritórios, tirou, por

curiosidade, o curso dc cabeleireira e estética de cães. Acabou por lhe ser de

Leis O subsídio vai mudar

O Governo quer apertar mais as regras do subsidio de desemprego, preparando- se para alterar a

legislação até ao primeiro trimestre de 2012. Os novos desempregados receberão o subsídio durante

um prazo máximo de 18 meses. além de que terão direito a um montante mais baixo: 2.5 IAS —

Indexante dos Apoios Sociais, ao contrário dos 3 IAS hoje recebidos. Ou seja, o valor máximo descerá

de 1257 euros para 1048 euros, Outra intenção do Governo é a deque a prestação vá baixando com o

tempo, sofrendo um corte de 10% ao fim dos primeiros seis meses de desemprego. Entretanto, o

ministro da Economia anunciou incentivos para que as empresas contratem desempregados que

estejam há mais de meio ano sem trabalho. O apoio chega aos 420 euros mensais e durará seis

meses para contratos com o mesmo prazo. O Estado tem 100 milhões de euros para gastar nesta

medida, que deverá abranger 35 mil desempregados.

grande serventia. Quando se viu no desemprego, entregou o projeto para montar um cabeleireiro de

cães e recebeu 10400 euros do subsidio. Aproveitou um espaço que era dos seus pais e usou o

dinheiro para comprar os equipamentos. Os clientes não tardaram a aparecer.

.Ainda fiz publicidade, distribui uns folhetos pelas caixas do correio, mas já não faço. O boca a boca

conta muito», nota. Da empresa Cão Feliz, Célia retira o seu salário, o triplo daquilo que ganhava

como administrativa, e investe o restante lucro em equipamento. Nunca contraiu dividas e isso, diz,

foi »essencial.. para, ao fim de poucos meses de porta aberta, já se conseguir sustentar. A ela e a

quatro cadelas, mais de 20 pássaros, um porquinho-da-índia, diversos peixes e uma tartaruga, que

tem em casa.

Se ser patrão dá as suas dores de cabeça

— sobretudo pela incerteza das contas ao fim do mês—, Célia já não se imagina a trabalhar para

outros. ‘Não gosto que mandem em mim, faço o meu trabalho sem ninguém a dar-me ordens. Mas o

principal é gostar do que faço», conclui. Uma dádiva que não é acessível a todos.

;1] NDEDORES;0]

9..

L
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Miguei Candeias Caetano trabalha por conta própria na certiticaço energética

Il IJ

______ I

Sabia que o subsídio de desemprego pode ser entregue na totalidade,

cm vez de ser pago a prestações? Para algumas pessoas,

essa é a oportunidade de começarem um negócio. Fllstórias de quem criou

o seu próprio posto dc trabalho e ainda deu emprego a outros
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Reforma da administração local não pode ser feita "de forma apressada", conclui
debate da CIVIS
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120612

 

A reforma do mapa administrativo local não pode ser levada a cabo "de forma apressada" nem com

base exclusiva "em critérios meramente quantitativos e economicistas", concluiu o debate promovido

sexta feira pela CIVIS, em Faro.

 

 O debate subordinado ao tema O papel das freguesias no séc. XXI e o novo mapa político-

administrativo, realizado na biblioteca municipal de Faro, contou com a presença de vários presidentes

de juntas de freguesia do Algarve, membros dos seus executivos e respetivas assembleias de

freguesia.

 

 O presidente da junta de freguesia da Sé e membro do conselho diretivo da Associação Nacional de

Freguesias (ANAFRE), Joaquim Teixeira, o presidente da junta de freguesia de São Pedro, Vítor

Lourenço, o ex-reitor da Universidade do Algarve e ex-secretário de Estado do Desenvolvimento

Regional, Adriano Pimpão, e a docente Eugénia Castela, da Faculdade de Economia da Universidade do

Algarve, foram algumas das personalidades presentes.

 

 De acordo com a CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania, os intervenientes

deixaram claro a necessidade desta reforma estrutural e que a mesma deverá ter como principal

objetivo "a prossecução dos interesses das populações, sempre no respeito pelo princípio da

subsidiariedade".

 

 A reforma do mapa político-administrativo "não pode ser levada a cabo de forma apressada e muito

menos com base exclusiva em critérios meramente quantitativos e economicistas", concluíram os

presentes.

 

 As alterações devem ser implementadas nas freguesias e nos municípios, respeitando a história,

cultura e identidade das autarquias, bem como critérios geográficos e demográficos, "num novo

quadro de competências que privilegie uma gestão de proximidade, racionalidade e eficácia na

provisão de bem-estar aos cidadãos".
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 A participação cívica activa dos cidadãos e a necessidade de as freguesias assumirem um papel

preponderante nesta discussão serão vectores essenciais para o sucesso e aceitação desta reforma,

sublinha a CIVIS.

 

 Redacção/RS

 

 07:02 quarta-feira, 05 outubro 2011

 

 

Instrumento de Promoção do Empreendedorismo

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 05/10/2011

Meio: Região Sul

 

Incubação de Empresas:  Instrumento de  Promoção do  Empreendedorismo A incubação de empresas

é um instrumento de promoção do  empreendedorismo através do apoio à criação e desenvolvimento

de empresas, sobretudo de base tecnológica. Interessado desde  longa data no tema, Dinis Caetano,

concluiu recentemente o Mestrado em Economia da Inovação e Empreendedorismo, na Universidade

do Algarve, com a defesa da dissertação “Incubadoras de Empresas e Modelos de Incubação em

Portugal: Incubadoras Regionais  versus Universitárias”. As  provas públicas da dissertação foram

presididas  pelo Doutor Carlos Cândido da Universidade do  Algarve e tiveram como  arguente

principal a  Doutora Maria José Silva  da Universidade da Beira Interior. A orientação  da dissertação

esteve a  cargo do Doutor António  Miguel Amaral, do Instituto Superior Técnico da  Universidade

Técnica de  Lisboa e da Doutora Maria  Fernanda Matias, da Universidade do Algarve.

Na sua dissertação  de mestrado, Dinis Caetano abordou as incubadoras enquanto instrumentos de

apoio ao  empreendedorismo. Através de um estudo empírico que abrangeu  45 incubadoras de

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

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

duas amostras independentes compostas por  34 incubadoras regionais e 11 incubadoras

universitárias.    Enquanto dirigente do Instituto do Emprego e Formação Profissional, Dinis Caetano

foi Director do CACE – Ninho de Empresas  de Loulé, incubadora de empresas do Algarve entre 1995 e

2007,  tendo assumido em 2008 funções de responsável da área de Recursos Humanos da Santa Casa

da Misericórdia de Faro.  Para Dinis Caetano é necessária “uma aposta clara num novo  paradigma na

educação para o empreendedorismo nas escolas e  universidades de modo a suscitar mais

empreendedores e jovens  com espírito de iniciativa e foco imediato no crescimento económico e

criação de emprego, apesar das condições económicas  adversas”. Segundo este especialista em

empreendedorismo, “a  dinamização da economia do Algarve passa necessariamente por  desenhar

uma nova estratégia de desenvolvimento empresarial,  assente na reindustrialização regional e

captação de investimento  estrangeiro, promoção de empresas produtoras de bens ou serviços
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transaccionáveis, capazes de incorporar inovação e empreendedorismo e apoios à

internacional ização”.
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 	Duração: 00:02:58

 	Hora de emissão: 08:10:00 
ID: 37830343

 
05/10/2011

Campanhas de prospecção arqueológica

subaquática

 

A Câmara Municipal de Grândola a Universidade Nova de Lisboa e a Universidade do Algarve, através

do Instituto de Arqueologia e Paleociências, irão promover várias campanhas de prospecção

arqueológica subaquática nos mares daquele concelho. Declarações de Alexandre Monteiro, um dos

responsáveis do projecto, e de Graça Nunes, vereadora da CM de Grândola.
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A 6 E 7 DE OUTUBRO Workshop de Biotecnologia em Angra do Heroísmo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/10/2011

Meio: União.com

URL: http://www.auniao.com/noticias/ver.php?id=25501

 

Publicado na Quarta-Feira, dia 05 de Outubro de 2011, em Actualidade

 

 O Centro de Biotecnologia dos Açores organiza amanhã e depois no Campus do Pico da Urze em

Angra do Heroísmo, o 3º workshop de biotecnologia, cujo objectivo passa por discutir a biodiversidade

do Arquipélago e a sua potencialidade económica.

 

 Nos dois dias de evento há a destacar, amanhã, a partir das 20h30, uma mesa redonda com António

Sousa Câmara, da empresa Ydreams, e Tomaz Dentinho, do Centro de Estudos Económicos do

Atlântico da Universidade dos Açores que vão discutir o papel da universidade para o desenvolvimento

económico, que tipo de contribuições pode trazer e se esse papel está ou não a ser alcançado.

 

 O programa desse dia começa pelas 10h00 com a palestra de abertura a cargo de Alois Jungbauer da

Universidade de Recursos Naturais e Ciências da Vida Aplicadas na Áustria, sobre "Identificação de

componentes bioactivos em plantas comestíveis".

 

 Segue-se, uma hora depois, Nélson Simões, do Centro de Biotecnologia, que irá falar sobre "A

procura de patógenos para bioinsecticidas".

 

 Segue-se, a partir das 11h30, Natesan Balasubramanian, Gisela Nascimento, Monica Martinez e

Duarte Toubarro, todos pertencentes ao Centro de Biotecnologia, intervirem, respectivamente, sobre "

Caracterização de duas proteínas serina e duas proteínas aspárticas obtidas por S. carpocapsae", " A

caracterização de duas saposinas obtidas por S. carpocapsae", "A caracterização de duas serpins

obtidas por S. carpocapsae" e " Produção de factores virais de S. carpocapsae para produção de

bioinsecticidas"

 

 Depois do almoço, a partir das 14h00, seguem as palestras de Luísa Oliveira, " Selecção de EPN

açorianas contra pragas relevantes"; 14h15, Mário Teixeira com " Actividade insecticida do B.

thuringiensis", Anabela Romano, do Centro de Genética e Biotecnologia da Universidade do Algarve,

terá uma intervenção às 14h30 sobre "Abordagens biotecnológicas para a conservação de espécies

vegetais ameaçadas de extinção" e antes do intervalo, Artur Machado irá falar de "
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 Cultura de tecidos de plantas como uma ferramenta para restauração dos ecossistemas".

 

 Encerram o primeiro dia, as intervenções de Paulo Monjardino "Um novo modelo para a criação de

células do milho de endosperma"; Lisandra Monteiro " Conservação e revitalização de culturas locais";

Maria Susana Lopes " A domesticação das vinha portuguesa e a origem do Verdelho açoriano e

Terrantêz do Pico"; Sílvia Bettencourt " Procura de vírus na videira açoriana e o seu impacto

económico" e Rita Borba "Cultura de tecidos de Hypericum foliosum e análise de genes associados

com a biossíntese de hypericins".

 

 O último dia do workshop é aberto com uma palestra de Richard Twyman, do Departamento de

Biologia da Universidade de Warwick, Reino Unido, pelas 9h30, denominada " Engenharia metabólica

para melhoria da qualidade nutricional das plantações".

 

 Segue-se a intervenção de Graça Silveira " Actividade antimicrobiana do Vaccinium cylindraceum:

Avaliação da resposta ao stress do Staphylococcus aureus".

 

 Após o intervalo da manhã, fala Carla Cabral sobre " A diversidade genética e bioactividade em

amostras de solo açoriano", seguindo-se a vez de Ricardo Ferreira " Diversidade genética de isolados

açorianos" e Célia Silva " Compostos bioactivos em alimentos com potenciais benefícios para a saúde".

 

 A parte da tarde do programa começa com a palestra de Maria Arlete Faia, da Universidade de Trás-

os-Montes e Alto Douro que vem falar sobre " As actividades do laboratório de Microbiologia e

Biotecnologia do Vinho".

 

 Seguem-se as intervenções de Lurdes Dapkevicius "Potencial biotecnológico das comunidades

açorianas de extremofílicos na procura de novos antibióticos", Maria del Carmen Jaizme-Vega "

Aplicações práticas dos fungos micorrícos na cultura da vinha e da banana", Catarina Melo "

Isolamento e caracterização de fungos micorrízicos associados a Laurissilva dos Açores" e Duarte

Mendonça "Abordagens de biotecnologia no melhoramento fitossanitário das plantações locais"

 

 O workshop é encerado com uma mesa redonda, pelas 16h30, onde estará em discussão o impacto

da biotecnologia numa região periférica como os Açores.

 

 

O Governo...

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/10/2011

Meio: Diário de Coimbra
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a73 O GOVERNO cabo-verdiano está a estudar a possibilidade de instalar no arquipélago uma unidade

de produção de algas marinhas para extracção de beta-caroteno, utilizado na indústria alimentar como

corante, com base num projecto da Universidade do Algarve.

 

 

O governo cabo-verdiano está a estudar...

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/10/2011

Meio: Diário de Aveiro

 

a73 O GOVERNO cabo-verdiano está a estudar a possibilidade de instalar no arquipélago uma unidade

de produção de algas marinhas para extracção de beta-caroteno, utilizado na indústria alimentar como

corante, com base num projecto da Universidade do Algarve.

 

 

Íran Costa agita recepção aos caloiros

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/10/2011

Meio: Correio da Manhã - Algarve

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Orquestra do Algarve abre 10ª Temporada no Cine-Teatro Louletano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=8dff42bf16b4df68b84507b5d12b9f0e

 

Tavira, 4 Out (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Este dia 4 de Outubro marca o arranque da 10ª Temporada da Orquestra do Algarve, no Cine-Teatro

Louletano, bem como a sua participação no programa das Comemorações do dia 5 de Outubro no

Palácio de Belém, em Lisboa.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve Além destes, a OA marcará presença em Portimão e Albufeira

em "Concertos para Famílias", e em Lagoa e na Universidade do Algarve, no âmbito do Ciclo "Solistas

da OA". Destaque ainda para o concerto de encerramento do ciclo "Música nos Monumentos" na Igreja

Matriz de Paderne.
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Palestras no Museu Regional do Algarve sobre centenário do Turismo em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120547

 

O Museu Regional do Algarve, em Faro, vai ser palco do ciclo Palestras no Museu, nos dias 13 e 20 de

Outubro e nos dias 10 e 17 de Novembro, no âmbito das comemorações do Centenário do Turismo em

Portugal (1911-2011).

 

 Depois da exposição Algarve: 100 Anos de Institucionalização do Turismo, inaugurada em maio, o Dia

Mundial do Turismo, no dia 27 de setembro, foi assinalado com Turistas de Palmo e Meio,

sensibilizando os mais novos para o turismo cultural.

 

 Agora, dando continuidade às comemorações, serão realizadas palestras sobre os temas 100 anos da

institucionalização do turismo - um processo museográfico, O Museu Etnográfico no Estado Novo:

relações com o turismo, 100 anos de imagens: o turismo e Circuitos turísticos: o papel do museu.

 

 O ciclo Palestras no Museu é organizado pela Câmara Municipal de Faro, em parceria com a

Universidade do Algarve e com o apoio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do

Algarve.

 

 Redacção/RS

 

 13:18 terça-feira, 04 outubro 2011
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Caixa limpa praia da Ilha de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120626

 

Acção de Voluntariado decorre a 8 de outubro a partir das 09:00 horas

 

 A Caixa Geral de Depósitos (CGD) está a organizar, com os seus colaboradores e famílias, uma acção

de voluntariado de cariz ambiental, dedicada à limpeza de praias. A iniciativa terá lugar, a 8 de

Outubro, na ilha de Faro e pretende ser mais um contributo positivo para o meio que nos rodeia,

contando para o efeito com o apoio da HPP Saúde e da Fidelidade Mundial/Império Bonança, para

assistência e seguro.

 

 De referir que os trabalhos de limpeza irão decorrer entre as 09:00 e as 13:00 horas, no litoral da

Ilha de Faro. Cada voluntário terá ao seu dispor um kit composto por uma t-shirt, luvas e um boné e a

iniciativa encerrará com um almoço, na cantina da Universidade da Penha, em Faro.

 

 Sublinha a Caixa que esta acção de voluntariado insere-se no âmbito da Conferência Economia do

Mar - uma parceria para a Competitividade, organizada pela Caixa Geral de Depósitos e que ocorrerá

nas instalações da Universidade do Algarve, no Auditório da Faculdade de Economia no Campus

Gambelas em Faro, a 12 de Outubro pelas 15:00 horas, com a presença de Tiago Pitta e Cunha -

consultor para o ambiente, a ciência e o mar da Presidência da República Portuguesa, Nuno Fernandes

Thomaz, administrador da Caixa Geral de Depósitos e João Pinto Guerreiro da Universidade do

Algarve.

 

 09:00 - Briefing: descrição da acção e cuidados a ter

 

 09:15 - Início dos trabalhos

 

 13:00 - Fim dos trabalhos

 

 13:30 - Almoço (nas instalações da cantina da Penha)

 

 Redacção/RS
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Loulé debate património cultural
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120556

 

O Cine-Teatro Louletano vai acolher, dia 28 de outubro, um conjunto de personalidades ligadas às

áreas da cultura e do património, que irão debater a temática Património cultural - uma nova

convenção do Conselho da Europa para o século XXI.

 

 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, será um dos oradores desta

conferência.

 

 Dag Myklebust, senior adviser do Directorate for Cultural Heritage, da Noruega (Oslo), e José María

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

são as outras personalidades do panorama europeu que virão a Loulé.

 

 Dos nomes nacionais, marcarão presença Guilherme d'Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional

de Cultura, Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de Mértola, João

Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, a escritora Lídia Jorge, e o presidente da Autarquia de

Loulé, Seruca Emídio.

 

 Os interessados em assistir a esta conferência poderão fazer a sua inscrição através da divisão de

Cultura e Museus, pelo telefone 289400885 ou endereço eletrónico dcm@cm-loule.pt.

 

 Esta é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Loulé e do Centro Nacional de Cultura. O

programa completo da conferência será anunciado em breve.

 

 Redacção/RS

 

 18:28 terça-feira, 04 outubro 2011
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Faro: Cecília Meireles participa em conferência internacional sobre inovação em
turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2011

Meio: DiáriOnline Algarve Online

URL: http://www.diario-online.com/print.php?refnoticia=120638

 

A secretária de Estado do Turismo, Cecília Meireles, vai participar, esta sexta feira, 7, na conferência

internacional Inovar em turismo pelo conhecimento e criatividade, que se realiza na Escola de

Hotelaria e Turismo (Largo de São Francisco), em Faro.

 

 A organização pertence à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve,

através da Enterprise Europe Network e em colaboração com a Comissão Europeia, numa iniciativa

integrada na campanha europeia de sensibilização para a inovação de serviços e, também, na Semana

Europeia das PME 2011.

 

 Também Daniel Bessa, antigo ministro da Economia e atual diretor-geral da COTEC Portugal estará

presente, numa conferência que terá como oradores os peritos Reinhard Büscher e Allan Mayo, da

Comissão Europeia, e Mateo Amengual e Miguel Payeras, das Ilhas Baleares (Espanha).

 

 A nível nacional e regional, a conferência contará, igualmente, com vários oradores especialistas no

sector do turismo, nomeadamente do Turismo de Portugal, da Agência de Desenvolvimento das

Indústrias Criativas (também ligado ao evento Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura), da

Entidade Regional do Turismo do Algarve, da Universidade do Algarve, de associações sectoriais e de

diversas unidades hoteleiras, entre outros.

 

 Nos workshops, que decorrerão em simultâneo, estará em análise a importância das tecnologias e da

criatividade nos processos de inovação do turismo, nomeadamente a influência e possível interação

dos clusters tecnológicos (TIC, tecnologias energéticas e ambientais, automação) e criativos (incluindo

as atividades culturais-artísticas) com o cluster do turismo.

 

 As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias, e podem ser efetuadas através do formulário existente

no sítio http://www.ccdr-alg.pt.

 

 Redacção/RS
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Acção de Limpeza Subaquática nas Praias de Quarteira e Vilamoura
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/10/2011

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.algarveprimeiro.com/index.php?article=20242&visual=8&id=0&print_article
=1

 

04-10-11

 

 O Município de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, vai realizar nas praias de

Quarteira e Vilamoura, neste domingo, dia 9 de Outubro, uma acção de limpeza subaquática, que se

enquadra no âmbito do Programa Bandeira Azul 2011.

 

 A atividade pretende alertar e consciencializar os cidadãos para a importância da preservação dos

ecossistemas marinhos e costeiros.

 

 A autarquia pretende ainda aproveitar a visibilidade de realizar esta acção numa das zonas de praia

mais frequentadas do Algarve e do País, para promover uma maior responsabilidade e envolvimento

conjunto dos cidadãos e dos decisores.

 

 Esta mega acção irá compreender um grande esforço logístico e de meios humanos, na medida em

que envolve a colaboração e participação directa de diversas entidades e personalidades, assim como

a aquisição e mobilização de inúmeros equipamentos e serviços.

 

 Neste âmbito, destaca-se a colaboração da ALGAR, Capitania do Porto de Faro, Instituto Portuário e

dos Transportes Marítimos, ARH Algarve, IPIMAR, Turismo do Algarve, Parque Natural da Ria Formosa,

Guarda Nacional Republicana, Marina de Vilamoura e CIMAV e de vários Serviços Municipais

(Bombeiros, Divisão de Proteção Civil e Vigilância, Divisão de Comunicação, Relações Públicas e

Eventos, Divisão de Higiene Urbana e Resíduos Sólidos, entre outros).

 

 Para que existam resultados objetivos, a ideia consiste em mobilizar vários clubes e escolas de

mergulho, assim como cidadãos voluntários, de forma a constituir um grupo de intervenção

significativo. Entre estes, salienta-se o Grupo de Mergulhadores de Quarteira, Open Waters, Torpedo

Diving, Hidroespaço, N.A.S. Universidade do Algarve (Faro).

 

 Foram também endereçados convites à Associação Almargem, Quercus, Liga de Protecção da

Natureza e Geota, para estarem presentes e colaborarem na separação e encaminhamento dos

Página 58



A59

resíduos.

 

 O Centro Azul de Quarteira será o local de coordenação geral da acção.

 

 No final, será realizado um almoço convívio a todos.

 

 

O Governo cabo-verdiano está a estudar...

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 04/10/2011

Meio: Diário de Viseu

 

a73 O GOVERNO cabo-verdiano está a estudar a possibilidade de instalar no arquipélago uma unidade

de produção de algas marinhas para extracção de beta-caroteno, utilizado na indústria alimentar como

corante, com base num projecto da Universidade do Algarve.
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CIVIs promove debate sobre reforma administrativa do Estado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Barlavento.pt

URL: http://www.barlavento.pt/index.php/noticia?id=51330

 

Política

 

 Adriano Pimpão

 

 A CIVIS - Associação para o Aprofundamento da Cidadania promoveu um debate subordinado ao

tema "O papel das Freguesias no séc. XXI e o novo mapa político-administrativo??, onde estiveram

presentes vários presidentes de Juntas de Freguesia do Algarve, membros dos seus executivos e

respetivas assembleias de freguesia.

 

 No debate, que contou com a presença do presidente da Junta de Freguesia da Sé e membro do

Conselho Directivo da Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE) Joaquim Teixeira, do presidente da

Junta de Freguesia de São Pedro Vítor Lourenço, do Professor Adriano Pimpão (ex-reitor da UALG e

ex-Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional) e da Professora Eugénia Castela (Faculdade de

Economia da Universidade do Algarve) e com a moderação de Inês Morais Pereira (CIVIS), os

intervenientes deixaram claro a necessidade desta reforma estrutural e que a mesma deverá ter como

principal objetivo a prossecução dos interesses das populações, sempre no respeito pelo princípio da

subsidiariedade.

 

 Da análise do Documento Verde da Administração Local apresentado pelo Governo, os intervenientes

foram unânimes em considerar que esta reforma do mapa político-administrativo não pode ser levada

a cabo de forma apressada e muito menos com base exclusiva em critérios meramente quantitativos e

economicistas.

 

 A reforma da administração local no que ao território diz respeito, deve ser implementada não só nas

freguesias, como nos municípios, tendo em especial consideração o respeito pela história, cultura e

identidade das autarquias e bem assim critérios geográficos e demográficos, num novo quadro de

competências que privilegie uma gestão de proximidade, racionalidade e eficácia na provisão de bem-

estar aos cidadãos.

 

 A participação cívica ativa dos cidadãos e a necessidade de as freguesias assumirem um papel
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preponderante nesta discussão serão vetores essenciais para o sucesso e aceitação desta reforma.

 

 3 de Outubro de 2011 | 23:50

 

 barlavento
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Cabo Verde pisca o olho a projeto de algas da Universidade do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Observatório do Algarve.com

URL: http://www.observatoriodoalgarve.com/cna/noticias_print.asp?noticia=47672

 

03-10-2011 22:44:00

 

 O Governo cabo-verdiano está a estudar a possibilidade de instalar no arquipélago uma unidade de

produção de algas marinhas para extração de beta-caroteno, utilizado na indústria alimentar como

corante, com base num projeto da Universidade do Algarve.

 

 Num comunicado, a Secretaria de Estado dos Recursos Marinhos de Cabo Verde, tutelada por

Adalberto Vieira, adianta que a intenção foi manifestada durante uma visita que o governante cabo-

verdiano efetuou recentemente a Portugal, onde se deslocou ao pólo universitário algarvio.

 

 O projeto envolve também uma empresa portuguesa líder na produção de algas na região algarvia.

 

 Na sequência da visita de Adalberto Vieira, ficou definida, para breve, a assinatura de um acordo para

a instalação, em solo cabo-verdiano, de uma unidade de produção de algas marinhas para a extração

de beta-caroteno.

 

 As unidades de extração de algas marinhas podem ser instaladas próximas de fontes de emissão de

dióxido de carbono, como, por exemplo, uma dessalinizadora, muito utilizadas em Cabo Verde.

 

 Para tal, aproveita-se a emissão do dióxido de carbono para o respetivo cultivo de algas.

 

 O governante cabo-verdiano está desde hoje em Vigo (Espanha), que alberga o maior porto

pesqueiro europeu, para uma série de contactos oficiais com as autoridades locais
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Cabo Verde quer produzir algas marinhas com base em projecto do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: OJE.pt

URL: http://www.oje.pt/noticias/africa/cabo-verde-quer-produzir-algas-marinhas-com-base-
em-projecto-do-algarve

 

03/10/11, 19:21

 

 OJE/Lusa

 

 O governo cabo-verdiano está a estudar a possibilidade de instalar no arquipélago uma unidade de

produção de algas marinhas para extracção de beta-caroteno, utilizado na indústria alimentar como

corante, com base num projecto da Universidade do Algarve.

 

 Num comunicado, a Secretaria de Estado dos Recursos Marinhos de Cabo Verde, tutelada por

Adalberto Vieira, adianta que a intenção foi manifestada durante uma visita que o governante cabo-

verdiano efectuou recentemente a Portugal, onde se deslocou ao pólo universitário algarvio.

 

 O projecto envolve também uma empresa portuguesa líder na produção de algas na região algarvia.

 

 Na sequência da visita de Adalberto Vieira, ficou definida, para breve, a assinatura de um acordo para

a instalação, em solo cabo-verdiano, de uma unidade de produção de algas marinhas para a extracção

de beta-caroteno.

 

 As unidades de extracção de algas marinhas podem ser instaladas próximas de fontes de emissão de

dióxido de carbono, como, por exemplo, uma dessalinizadora, muito utilizadas em Cabo Verde. Para

tal, aproveita-se a emissão do dióxido de carbono para o respectivo cultivo de algas.

 

 O governante cabo-verdiano está desde hoje em Vigo (Espanha), que alberga o maior porto

pesqueiro europeu, para uma série de contactos oficiais com as autoridades locais, estando prevista a

participação na Feira Internacional de Produtos Congelados da Galiza.
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Recepção ao Caloiro, a festa continua
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.algarvenoticias.com/noticias/artigo_print.php?op=a87ff679a2f3e71d9181a67
b7542122c&id=577bacbdbbb574034730d06aa6ab049c

 

Tavira, 3 Out (Rádio Horizonte Algarve)

 

 Arranca hoje a 2ª semana da Recepção aos Caloiros da Universidade do Algarve.

 

 Partilhar no FB-Radio Horizonte Algarve
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Debate: Património Cultural - Uma nova Convenção do Conselho da Europa para o
Século XXI | (A) Algarve Central
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Algarve Central Online

URL: http://press.algarvecentral.net/?p=11670

 

A 28 de outubro 2011, o Cine-Teatro Louletano recebe um conjunto de personalidades ligadas às

áreas da cultura e do património que irão debater a temática "Património Cultural - Uma nova

Convenção do Conselho da Europa para o Século XXI".

 

 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, será um dos oradores desta

conferência. Dag Myklebust, Senior Adviser, Directorate for Cultural Heritage, Noruega (Oslo), e José

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

Nostra, são as outras personalidades do panorama europeu que virão a Loulé.

 

 Dos nomes nacionais, marcarão presença Guilherme d'Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional

de Cultura, Cláudio Torres, arqueólogo e presidente do Campo Arqueológico de Mértola, João

Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, a escritora Lídia Jorge, e o presidente da Autarquia de

Loulé, Seruca Emídio.

 

 Os interessados em assistir a esta conferência poderão fazer a sua inscrição através da Divisão de

Cultura e Museus, telefone 289 400 885 ou dcm@cm-loule.pt
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Loulé recebe debate sobre património cultural a 28 de Outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Turisver.com

URL: http://www.turisver.com/article.php?id=54120

 

A 28 de Outubro, o Cine-Teatro Louletano vai receber um conjunto de personalidades ligadas às áreas

da cultura e do património que vão debater a temática "Património Cultural - Uma nova Convenção do

Conselho da Europa para o Século XXI".

 

 A nível internacional, o debate vai contar com as intervenções de Daniel Thérond, responsável pela

Divisão do Património Cultural e Paisagem do Conselho da Europa e vice-diretor da Cultura e

Património Cultural e Natural, Dag Myklebust, Senior Adviser, Directorate for Cultural Heritage,

Noruega (Oslo), e José María Ballester, presidente do júri dos Prémios do Património da União

Europeia/Concurso Europa Nostra.

 

 Mas o debate inclui também a participação de especialistas nacionais, a exemplo de Guilherme

d'Oliveira Martins, presidente do Centro Nacional de Cultura, Cláudio Torres, arqueólogo e presidente

do Campo Arqueológico de Mértola, João Guerreiro, reitor da Universidade do Algarve, a escritora Lídia

Jorge, e o presidente da autarquia de Loulé, Seruca Emídio.

 

 O programa completo da conferência vai ser anunciado em breve, sendo esta uma iniciativa conjunta

da Câmara Municipal de Loulé e do Centro Nacional de Cultura.

 

 As inscrições para a conferência já se encontram abertas e podem ser realizadas através da Divisão

de Cultura e Museus, pelo número de telefone 289 400 885 ou pelo e-mail dcm@cm-loule.pt.

 

 I.M.

 

 04/10/2011
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Algarve promove palestras sobre turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/10/2011

Meio: Turisver.com

URL: http://www.turisver.com/article.php?id=54121

 

O Museu Regional do Algarve, em Faro, vai ser palco de um ciclo de palestras sobre o sector do

Turismo, que visa assinalar o centenário do turismo em Portugal.

 

 No próximo dia 13 decorre a primeira palestra sobre turismo, sob a temática "100 anos da

institucionalização do turismo - um processo museográfico", na qual estão confirmadas as

intervenções de por Monika Gruner e Klaus Werner Gruner.

 

 O tema "O Museu Etnográfico no Estado Novo: relações com o Turismo" vai ser abordado na segunda

palestra, agendada para dia 20 de Outubro, com a participação de Carla Almeida.

 

 A 10 de Novembro decorre a terceira palestra inserida neste ciclo, na qual vai ser debatido o tema

"100 anos de imagens: O Turismo", com a intervenção de Luís Guerreiro, enquanto Cristina Nugas

encerra o ciclo de debates com o tema "Circuitos Turísticos: o papel do Museu", no dia 17 de

Novembro.

 

 O ciclo de palestras sobre turismo no Algarve é uma iniciativa da Câmara Municipal de Faro, em

parceria com a Universidade do Algarve e com o apoio da Comissão de Coordenação e

Desenvolvimento Regional do Algarve.

 

 Durante o ciclo de palestras sobre turismo, o Museu Regional do Algarve exibe ainda a exposição

"Algarve: 100 Anos de Institucionalização do Turismo", patente ao público desde Maio.

 

 I.M.

 

 04/10/2011
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Agenda - Música

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Carteia

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Tertúlia vai dedicar-se à obesidade Infantil

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Jornal do Baixo Guadiana

 

Tertúlia vai dedicar-se à obesidade Infantil da problemática da obesidade  infantil levou a

Administração  No próximo dia 21 de Outubro o  Jornal do Baixo Guadiana retoma,  após o interregno

de Verão, às  tertúlias mensais. De regresso  à Biblioteca Municipal Vicente  Campinas, em Vila Real

de Santo  António, as tardes de encontro  e conversa trazem desta vez o  tema «Escola Activa no

Combate  à Obesidade Infantil». Uma forma  diferente de apresentar e fazer o  balanço deste projecto

que surgiu  em 2009 para educar as crianças  desde tenra idade para uma alimentação saudável e

para a actividade física. Recorde-se que o  sedentarismo apresenta-se  como  uma pandemia do

século XXI e  os valores de obesidade infantil  registados no país em 2004 rondavam os 11,3%

(31,6% excesso  de peso). O consenso em torno A entrada é livre e aberta à comunidade em geral

Escola Superior de Educação e  Comunicação da Universidade do  Algarve a conceberem o Programa

de Combate à Obesidade Infantil  no Algarve e o Projecto «Escola  Activa».

A «Escola Activa» começa a  sua implementação na Direcção  Regional de Educação do Algarve

[DREA] com a coordenação  regional do Professor Eduardo  Fernandes, tendo actualmente a  sua

intervenção desde o ensino  pré-escolar até ao 3º ciclo.

No Baixo Guadiana a tarefa  de coordenador da Escola Activa  cabe a Hélder Silva, professor de

Educação Física que lecciona no  Agrupamento de Escolas de Castro  Marim; a ele cabe a coordenação

do projecto nas escolas do sotavento.  A DREA coordena regionalmente  o projecto enviando

ferramentas  de trabalho aos diversos coordenadores escolares, que, por sua  vez, enviam-nas para as

escolas  e respectivos professores titulares  de turma. A meta é envolver toda  a comunidade escolar,

e mais que  isso é educar os alunos e chegar  até aos encarregados de educação.

No Baixo Guadiana cerca de  30% das crianças estão a ser  acompanhadas por problemas de

Obesidade. Por isso, o JBG quer  envolver toda a comunidade nesta  tertúlia que vai contar com a

presença do projecto «Escola Activa»,  alunos, encarregados de educação,  docentes, técnicos de

saúde, com  a Unidade de Cuidados na Comunidade Santo António de Arenilha,  e comunidade em
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geral. A entrada  é livre. Mais informações através  dobaixoguadiana@gmail.

com ou 966902856.

Em Outubro o Jornal do Baixo Guadiana vai dedicar-se à problemática  da Obsesidade Infantil, e com

o apoio do projecto «Escola Activa» quer  concretizar uma tertúlia bastante esclarecedora sobre o

combate a este  mal do século XXI.  Regional de Saúde do Algarve,  a Escola Superior de Saúde e a  ?

Entrada livre: 21 de Outubro

 

 

Congresso Internacional do Iluminismo entre 6 e 8 de Outubro

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Jornal do Baixo Guadiana

 

VRSA na actualidade, um bom exemplo  da arquitectura e do urbanismo  do século XVIII - trata-se de

uma  cidade fábrica, fundada nos ideais  iluministas -, cuja importância está  identificada e preservada

no Plano  de Salvaguarda do Núcleo Pombalino de VRSA.

O VIII Congresso das Cidades e  Entidades do Iluminismo, que dá  pelo nome «Ruptura (s) e

Continuidade (s) – Recuperação, Obstáculos e Novas Oportunidades tem a  Comissão de Honra

presidida pelo  Presidente da República, Cavaco  Silva e conta com a o Secretário de  Estado da

Cultura, Francisco José  Viegas; o Presidente da Câmara de  Vila Real de Santo António, Luis  Gomes;

António Mendes Baptista,  Presidente do Instituto da Habitação  e Reabilitação Urbana (IHRU ); João

Varejão Faria, que preside à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve; Dália

Paulo, da Direcção Regional da Cultura do Algarve ; João Guerreiro,  Reitor da Universidade do Algarve

e  Don Javier Varela, Secretário Geral  da AICEI – Associação Internacional  de Cidades e Entidades do

Iluminismo.

Vão apresentar as suas comunicações ao longo dos dias 6 e 7 técnicos de vários cidades nacionais e

internacionais. Entre elas: Lisboa,  Madrid, São Luís do Maranhão / Brasil, Es Castell /Menorca,

Barcelona, Cádiz, Real Sítio de San Ildefonso /Segóvia, Valência, Havana,   Ferrol

/Corunha,Tarragona.

Paris, Edimburgo, S. Petersburgo e  Lisboa são algumas das metrópoles  que, em breve, se deverão

juntar  à AiCEi.  O JBG é media partner deste congresso. Confira o programa definitivo na nossa

página do facebook.  Vila Real de Santo António recebe,  nos dias 6, 7 e 8 de Outubro, no  Centro

Cultural António Aleixo,  o VIII Congresso Internacional de  Cidades e Entidades do Iluminismo.  Vila

Real de Santo António, que  assume actualmente a presidência desta associação, está por isso

apostada em promover um debate  amplo sobre os novos desafios que  se colocam à regeneração

urbana,  tendo em vista o desenvolvimento  sustentável, a coesão territorial e o  actual situação

económico-financeira mundial. O congresso pretende  ainda ser um espaço de reflexão  sobre as

novas oportunidades económicas, culturais e habitacionais  que hoje se colocam às práticas de

rentabilização e recuperação dos  centros históricos e à inserção destes  espaços na economia de cada
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cidade  ou país. O Centro Histórico de Vila  Real de Santo António constitui,  Congresso Internacional

do Iluminismo entre 6 e 8 de Outubro

 

 

Teresa Fernandes sagrou-se Vice-Campeã Nacional de Maratonas em BTT

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Litoral Alentejano

 

Teresa Fernandes sagrou-se Vice-Campeã  Nacional de Maratonas em BTT BTT - Campeonato Nacional

de Maratonas - XCM Teresa Fernandes, atleta  odemirense, sagrou-se Vice -  Campeã Nacional de

Maratonas  (XCM), na categoria de veteranas  femininas, no Campeonato  Nacional, que decorreu no

dia 11  de Setembro, na cidade de Meda.  Apesar das duas aparatosas quedas  a meio da prova, a

atleta terminou  com o tempo de (3h e 26m), num  percurso de 60 quilómetros, com  um acumulado

de 1500 metros.

O Campeonato Nacional XCM  é um troféu oficial da UVP/ Federação Portuguesa de Ciclismo  e constou

de uma prova única.

A atleta tem 31 anos e é  licenciada em Educação Física  pela Universidade do Algarve.  Participa em

competições pelo  Clube Xelb/G-Ride, de Silves,  mas a sua equipa local chama-se  “Duraizos”, a

secção de BTT da  Associação Cultural Recreativa e  Desportiva da Longueira.

 

 

Olheiros  dos Olhos de Água estudados pelo LNEG

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/10/2011

Meio: Notícias de Albufeira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.
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Irlandino Santos faz balanço do seu primeiro semestre como Comandante do Corpo

de Bombeiros Municipais de Loulé

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Voz de Loulé

Jornalistas: Nathalie Dias

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Unidade de produção de caviar pode avançar nas margens do Arade, em Lagoa

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 30/09/2011

Meio: Voz de Loulé

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

Livro mostra tendências

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Reconquista

 

O  Livro Educação e  Média: da teoria  ao terreno foi apresentado, no passado dia 20  de Setembro,

em Castelo  Branco, e encerrou com  chave de ouro o projecto  Educação para os Media na  Região de

Castelo Branco.  Um projecto que foi desenvolvido, entre 2007 e  2011, no Distrito de Castelo Branco,

tendo envolvido  24 escolas e agrupamentos  de escolas, cerca de 150  professores e mais de 500

alunos.

Com a coordenação dos  docentes Vitor Tomé e Helena Menezes, o livro editado pela RVJ – Editores,

foi apresentado pelo director do Ensino Magazine e  jornalista do Reconquista,  João Carrega.

Com prefácio de Sara  Pereira, da Universidade  do Minho, o livro revela  algumas das tendências

actuais da educação, através  de artigos escritos por investigadores conceituados  nacional e

internacionalmente casos dos professores doutores João Ruivo  (Instituto Piaget e director a

Edutopia), Helena  Mesquita (Politécnico de  Castelo Branco), Jacques  Gonnet (Universidade de

Paris), Vitor Reia-Baptista  (Universidade do Algarve),  Ignacio Aguadade (Universidade de Huelva),
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Yamile  Sandoval (Universidade  Santiago de Cali - Colômbia), e Fifi Schwarz (Programa educativo de

media  em Amesterdão).

Num segundo capítulo  surgem outros artigos de  elevada qualidade da autoria de Vitor Tomé, Helena

Menezes, João Ruivo e  Lídia Barata. O último capítulo dá conta da avaliação  do projecto, onde o

docente  da Universidade Católica  de Milão, Pier César Rivoltella, e a responsável  pelo Instituto Clemi

do  Ministério da Educação de  França, Evelyne Bevort,  dão nota positiva.

Educação para os média Livro mostra tendências O livro foi apresentado na biblioteca

 

 

Presidente da Faculdade considera que a Covilhã pode incubar empresas de

tecnologias na área da saúde

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 29/09/2011

Meio: Terras da Beira

 

Não existe texto corrigido para este artigo.

 

 

"O Verão está a ser positivo, mas não é altura para deslumbramentos"

 

Tipo Meio: Imprensa Data Publicação: 01/09/2011

Meio: Viajar

Jornalistas: António Pina

 

António Pina, presidente da ERT do Algarve

 

Numa altura em que milhares de portugueses rumam ao Algarve, em que as televisões mostram as

praias algarvias lotadas, a Viajar falou com António Pina, presidente da Entidade Regional de Turismo

do Algarve (ERT Algarve), para avaliar a situação que se vive e respira, turisticamente falando, no

destino.

“O Verão, como é notório, está a correr relativamente bem. Do ponto de vista de turistas, o Algarve

está bem, está praticamente cheio”, diz António Pina. Contudo, anuncia, “não é altura para

deslumbramentos, pois as receitas não respondem na mesma proporção que o número de turistas”.

Para o presidente da ERT Algarve, esta desproporção deve-se ao menor poder de compra dos turistas,

provocado pela conjuntura nacional, europeia e mundial. “As pessoas têm menos dinheiro no bolso.

Elas fazem um esforço para virem para o Algarve, uma vez que é já uma marca muito forte e atraente

no imaginário dos turistas portugueses e estrangeiros, mas depois esse aumento que, diga-se, já é
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bom dada a conjuntura, não corresponde exactamente a igual aumento nas receitas”.

Além do menor poder de compra, a queda nas receitas deve-se também a uma baixa de preços na

hotelaria algarvia.

“Muitos hotéis tiveram de baixar o preço, outros não baixaram mas oferecem um janta uma ida ao

spa, etc. Logo, o lucro final que fica nas mãos dos empresários para pagarem salários, impostos, e

para terem o seu próprio lucro, é inferior ao aumento aparente de turistas, portanto, não nos

deixemos iludir.

Não podemos pensar que estamos à força a fugir da crise. Estamos, sim, a gerir a crise com alguma

esperança. Temos algum optimismo, mas um optimismo muito controlado”, salienta António Pina.

Os números não deixam margem para dúvidas.

De acordo com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), em Junho,

a taxa de ocupação global/média nas unidades de alojamento algarvias cresceu 2,5% face ao período

homólogo, para 67,3%.

Neste mês, a zona de Monte Gordo/Vila Real de Santo António teve a melhor performance, com uma

ocupação média de 73%. Por seu turno, a região Carvoeiro/Armação de Pêra registou a taxa mais

baixa, de 51,5%

Quanto a categorias, os hotéis e aparthotéis de quatro estrelas contabilizaram as ocupações médias

mais elevadas, de 69,7%, enquanto que, por sua vez, as unidades de três estrelas denunciaram a

mais baixa, de 63,6%.

Contudo, apesar da melhoria na taxa de ocupação média, o volume de negócios registou uma

diminuição de 3% face ao período homólogo.

 

VOLUME DE NEGÓCIOS CAI 0,8% EM JULHO

Em Julho, a taxa de ocupação global média/quarto foi de 79,3%, ou seja, 1,2% acima do verificado no

período homólogo.

Por zonas geográficas, as maiores quebras verificaram-se em Vilamoura/Quarteira/Quinta do Lago (-

12,6%) e Monte Gordo/VRSA (-4,8%). As maiores subidas ocorreram nas zonas de Lagos/Sagres

(+21,2) e Faro/Olhão (+15,2%). Albufeira, a principal região turística do Algarve, não registou

oscilações significativas.

A zona de Lagos/Sagres registou a taxa de ocupação mais elevada (86,4%), enquanto Faro/Olhão

contabilizou a mais baixa, com 65,2%.

Por categorias, as maiores descidas registaram-se nos hotéis e aparthotéis de duas estrelas (-5,1%) e

nos de quatro estrelas (-3,9%).

Por seu turno, as principais subidas ocorreram nos aldeamentos e apartamentos turísticos de cinco e

quatro estrelas (+10,2%) e nos de três estrelas (+8,2%).

Já os aldeamentos e apartamentos turísticos e os hotéis de três estrelas registaram as ocupações mais

elevadas, com 83,6%.

Neste mês, o volume de negócios voltou a cair face ao período homólogo, desta feita 0,8%.

Por nacionalidades, as maiores subidas registaram- se nos mercados espanhol (+33,5%), holandês

(+29,1%), e britânico (+11,6%). Já os mercados irlandês e português registaram descidas
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acentuadas de 18,7% e 9,1%, respectivamente.

Quanto ao mercado português, em particular, António Pina ressalva que ainda é “cedo” para falar

sobre crescimento ou decréscimo do mercado nacional, por não existirem “dados finais”.

“Há quem diga que o mercado desceu mas penso que ainda não é possível dizê-lo com rigor. Certo é

que o dinheiro que as pessoas têm disponível é menor. Logo, este menor poder de compra faz com

que os portugueses não viajem tanto para o estrangeiro e, portanto, optem por vir para o Algarve, o

que também é uma compensação para nós”.

 

“NÃO PODEMOS DISCUTIR O TURISMO NO ÉTER”

“Acho que 2011 nos dará sinais de uma suave retoma”, diz António Pina. Apesar do ano ainda ir pouco

mais que a meio, os números do primeiro semestre mostram um ano turístico positivo para o Algarve.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o Algarve ganhou cerca de 535 mil dormidas nos

primeiros seis meses de 2011, num total acumulado de 5,6 milhões de dormidas, o que representa um

aumento de 10,5% em relação ao mesmo período do ano transacto.

A hotelaria algarvia acolheu 1,3 milhões de dormidas entre Janeiro e Junho, um acréscimo de 2,4%

face ao período homólogo.

Nos primeiros seis meses do ano, os estabelecimentos hoteleiros do Algarve registaram 197,1 milhões

de euros de proveitos totais, um aumento de 5,9% face a igual período de 2010.0 número de

hóspedes também cresceu no primeiro semestre, para 1,27 milhões, um aumento de 6,1%.

Apesar de considerar estes números “interessantes”, António Pina pede moderação no optimismo,

lembrando que ainda há muito trabalho a fazer.

“Não podemos discutir o turismo no éter, no vazio. Nós temos que ver o que vai acontecer à economia

nacional e, acima de tudo, à economia europeia, para podermos situar as perspectivas do turismo”,

diz o presidente da ERT Algarve, lembrando que “discutir o turismo fora da economia é discutir no

vazio, pelo que até termos noção do que vai ser a economia europeia em 2012, podem-se fazer todos

os cálculos do mundo que todos eles podem sair errados”.

Quanto a estratégia, diz, “estamos a aguardar para saber qual é a política do Governo em relação ao

turismo, em relação à promoção, que é o nosso papel, quer a nível interno quer a nível externo”.

“Estamos a aguardar que a sra. secretária de Estado e que o Governo, em geral, nos indiquem quais

são as linhas mestras e como vamos ser financiados para fazer esse trabalho”.

Na opinião de António Pina, “deve-se trabalhar a duas velocidades”, ou seja, “reforçar a nossa

presença junto dos mercados tradicionais, com os produtos habituais — golfe, sol e mar, congressos,

etc. — e continuar, simultaneamente, a «piscar o olho» a mercados emergentes e apostar em novos

produtos, como o produto natureza, ligado à saúde e bem-estar, à observação de aves, ao mergulho,

ao mar, aos cruzeiros, de forma a enriquecer a oferta do Algarve sem, contudo, descurar aquilo que já

deu a imagem do Algarve”.

 

MEDIDAS DE AUSTERIDADE PODEM COMPROMETER PERFOMANCE DO TURISMO

António Pina destaca três medidas que poderão colocar em causa a performance do turismo do

Algarve e fazer a região perder pontos face à Andaluzia.
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A primeira refere-se ao aumento do IVA no golfe. “Se o IVA no golfe passar de 6% para 23% nós

vamos ter graves problemas. O golfe é uma forma de trazer dinheiro e turistas do estrangeiro. O golfe

traz restauração, traz hotelaria e é, sobretudo, uma forma de combater a sazonalidade no Algarve”,

defende António Pina.

“É muito simples dizer que o golfe é uma coisa de ricos. Os ricos que paguem a crise. Agora, esta não

é a realidade”, acrescenta.

“A realidade é que se nós não tivermos um golfe atractivo do ponto de vista financeiro em relação a

outros mercados europeus, nós, apesar de termos dos melhores campos de golfe da Europa e do

mundo, podemos ficar para trás por razões económicas”, remata o presidente da ERT Algarve.

Outra das medidas anunciadas pelo executivo de Passos Coelho e que pode, igualmente, afectar o

sector do turismo no Algarve, em particular, e de todo o país, em geral, é o aumento do IVA na

restauração.

“Apesar de não ter ainda dados concretos sobre as consequências desta medida, posso adiantar que

trará grandes complicações para o sector”, diz António Pina. Por fim, outro dos entraves ao turismo no

Algarve prende-se com a introdução de portagens na Via do Infante.

“Sempre achei que era um erro económico e continuo a achar, agora, mais suportado por dois estudos

da Universidade do Algarve que demonstram que, precisamente, do ponto de vista económico, é um

erro. Se calhar sai mais dinheiro do que entra”, defende o presidente da Entidade Regional de Turismo

do Algarve.

 

AVALIAÇÃO DO ALLGARVE CUSTA 39 MIL EUROS

A Universidade do Algarve está neste momento a fazer uma avaliação do programa Allgarve, estudo

orçado em 39 mil euros.

“Nós encomendámos esse estudo à Universidade do Algarve com o objectivo de saber, precisamente,

o que os empresários, o público em geral, as autarquias, enfim, acham do programa Allgarve”, explica

António Pina, acrescentando que, na sua opinião, “já o devíamos ter avaliado ao fim do terceiro ano,

não foi esse o entendimento, por isso nós mandámos agora avaliá-lo a uma entidade isenta”.

“Saber para que serve, se tem retorno, se vale a pena continuar, em que termos vale a pena

continuar, acho que tudo deve ser avaliado”, diz António Pina, anunciando que “as conclusões sairão

em Janeiro de 2012”.

A conversa com António Pina terminou com uma das questões que marcam a agenda mediática: a

segurança, ou falta dela, que se vive no Algarve.

“Apesar destas coisas lamentáveis e que nós gostaríamos que não acontecessem, o Algarve é um

destino seguro”, defende António Pina, acrescentando que, “se compararmos com o que acontece por

essa Europa, Portugal e o Algarve continuam a ser um destino seguro”.

“Os estrangeiros que nos visitam sabem disso porque comparam esta segurança com a que têm nos

seus países”, remata o presidente da ERT Algarve, acrescentando, por fim, que a solução passa por

“um mix de mais policiamento e, do que há muito defendo, de videovigilância”.
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Cavaco Silva defende aposta na “qualidade” do turismo no Algarve

 

O PRESIDENTE da República, Cavaco Silva, defende em mensagem Facebook “uma aposta na

qualidade do turismo” e destaca que foram cometidos erros de ordenamento do território no Algarve,

a região mais turística de Portugal.

“O Algarve de hoje é muito diferente daquele em que nasci e do qual guardo as afectuosas

recordações de infância e juventude. Tal como a generalidade do nosso país, esta terra sofreu

mudanças profundas e a população dispõe agora de condições de vida de que apenas alguns podiam

usufruir há décadas atrás”, lembra o Presidente da República,

“O turismo é uma riqueza nacional que exige uma aposta na qualidade, na diversidade da oferta e na

valorização daquilo que a diferencia de outros destinos”, diz Cavaco na mensagem divulgada no

Facebook.

“Muitos estrangeiros procuram Portugal pelas paisagens lindíssimas, pela gente hospitaleira, por uma

gastronomia que se distingue pela sua originalidade, mas também muitos portugueses estão a saber

redescobrir e apreciar os encantos” do país.

Cavaco constata que “foram cometidos erros em matéria de ordenamento do território”, mas, diz,

“hoje encontro nos autarcas uma vontade firme de os reparar”.
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