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Évora apresenta plano da candidatura
Capital Europeia da Cultura 2027
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Impacto ambiental Educação com
Reguengos
Lince Ibérico
da produção de plataforma para cria campanha adaptado no
azeitona
registo Covid19 “+ Comércio Local” Vale do Guadiana
PÁG.06 A quebra de 30% na produção de
azeitona em Portugal vai traduzir-se “na
redução do volume bagaço para tratar”,
realçou ao PÚBLICO, Aníbal Martins presidente da Fenazeites e gerente da Ucasul, a dona da unidade de transformação
deste resíduo, instalada em Alvito, distrito de Beja.
PUB

PÁG.10 Desde a passada quinta-feira, o
Ministério da Educação (ME) poderá “monitorizar quase ao minuto” qual a evolução da pandemia de covid-19 nas escolas,
avançou ao PÚBLICO o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP),
Filinto Lima.

PÁG.12 O Município de Reguengos de
Monsaraz vai desenvolver a campanha
“+ Comércio Local” para apoiar e dinamizar a atividade económica local do
concelho, mitigando os efeitos negativos
da pandemia de covid-19. A iniciativa
decorre de 8 de dezembro a 30 de março
de 2021.

PÁG.14 A taxa de nascimentos na população de linces ibéricos do Vale do
Guadiana é a mais elevada da Península
Ibérica, segundo os resultados dos censos
2019 divulgados no passado mês de outubro pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).
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A Abrir
Novo Hospital Central do Alentejo
obra adjudicada, vamos lá fazer o que faz falta
NORBERTO PATINHO

Deputado - Grupo Parlamentar do PS

Esta edição do “Registo” sai na precisa data
em que, no Auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo, se procede à adjudicação da obra
do Novo Hospital Central do Alentejo.
Uma feliz coincidência, pois trata-se de
um momento de grande significado para o
Alentejo e para o distrito de Évora.
É dado um passo de enorme importância
para a concretização de um equipamento da
maior necessidade para a região e que é uma
grande ambição dos alentejanos.
Tem sido um processo muito atribulado
pelo que é importante lembrarmos algumas
das etapas percorridas e interrompidas.
A construção do Hospital foi suspensa, em
2012, pelo Governo PSD/CDS.
Em 2015, em fim de legislatura, o Ministro da Saúde desse mesmo Governo, afirmou
em Évora, que estava a considerar avançar
com a construção do Hospital, não se comprometendo com qualquer data para o início
da obra.
Não apresentou esse Governo qualquer
proposta quanto a fontes de financiamento,
nem qualquer ideia quanto ao modelo de
gestão.
Muito grave foi o facto de não terem sido
incluídas quaisquer verbas para a construção
do Hospital no atual Quadro Comunitário.
De salientar que tal facto não foi merece-

dor, na altura, de qualquer manifestação de
desagrado ou mesmo de contestação da parte dos vários atores políticos que localmente
suportavam e apoiavam o Governo.
Ficou evidente que não existia qualquer
intenção, nem vontade, de avançar com uma
obra que nunca foi prioridade para o governo
de direita.
É mais uma vez o Partido Socialista no
Governo que dá resposta positiva às aspirações dos alentejanos cumprindo os compromissos assumidos.
Assim tem sido com todos os grandes investimentos na região e assim vai ser com o
Hospital Central do Alentejo.
Logo que formou governo o Partido Socialista reafirmou o compromisso de avançar
com a construção do novo Hospital.
De forma determinada foram sendo ultrapassados os muitos constrangimentos que se
colocavam.
Foi concretizada a reprogramação financeira do Quadro Comunitário e foram afetadas verbas à construção do Hospital Central
do Alentejo.
Foram efetuadas alterações e adaptações
ao projeto inicial que se impunham para
atualização do mesmo face a novas exigências técnicas e legais.
O Orçamento de Estado foi dotado com as
verbas necessárias.

Foi aberto concurso público internacional.
Desenvolveu-se todo processo, foi selecionada a empresa construtora e a obra está
agora a ser adjudicada.
A construção do Hospital Central do
Alentejo foi um compromisso assumido

“É mais uma vez
o Partido Socialista
no Governo que dá
resposta positiva
às aspirações dos
alentejanos cumprindo os compromissos
assumidos.”

pelo Governo do Partido Socialista que mais
uma vez vai cumprir, contribuindo de forma decisiva para serem asseguradas melhores condições na prestação de cuidados de
saúde e uma melhor qualidade de vida aos
alentejanos.
Quando o PS está no Governo o Alentejo
avança.
Em 2008 foi estabelecido um Acordo
Estratégico de Colaboração entre o Ministério da Saúde, através da ARS Alentejo e
a Câmara Municipal de Évora, que não foi
revogado e que tem como objeto regular as
relações entre as duas entidades, tendo em
vista a construção e o funcionamento do
novo Hospital.
Esse acordo estabelece competências e
compromissos sobre acessibilidades e infraestruturas e é urgente que se comece a
trabalhar nessas intervenções e no seu financiamento.
Têm sido, legitimamente, manifestadas
muitas preocupações com o procedimento e
desenvolvimento do concurso para a construção do hospital, com a inclusão de verbas
no Orçamento do Estado, com os prazos e
rapidez no desenvolvimento do processo,
mas não se tem dado a atenção necessária
com as matérias que vão carecer de intervenção municipal e de financiamento.
Porque se espera?

PAC: uma reforma que não serve a nossa
Agricultura!

JOÃO PIMENTA LOPES

Biólogo

Foi há pouco mais de duas semanas que
foi votado no Parlamento Europeu, em
modo apressado, a proposta da Comissão
Europeia para a Política Agrícola Comum
(PAC). Uma proposta que não dá resposta
às desigualdades na distribuição das ajudas entre países, produções e produtores;
aos baixos preços à produção; aos baixos
rendimentos de produtores; ao problema da
concentração de terra, estimulada em parte
pela má distribuição das ajudas; à necessária incorporação de jovens e novos agricultores; ao trabalho das mulheres agricultoras; entre outros problemas de fundo que
afectam os pequenos e médios agricultores
e a agricultura familiar, nomeadamente em
Portugal, piorando mesmo em muitos aspectos.
Pelo contrário, as medidas apontadas
continuam a favorecer os interesses de uma
minoria, que representando apenas 1% do
total de explorações agrícolas, recebe 160
vezes mais apoios do que as 3,5 milhões de
explorações com menos de cinco hectares.
A defesa de um chamado “reequilíbrio

das responsabilidades” na gestão da PAC
não tem como objectivo assegurar a soberania de cada Estado relativamente à sua
política agrícola, mas renacionalizar os
custos de uma Política Agrícola Comum
que é decidida pela União Europeia, favorecendo ainda mais os países com grande
produção agrícola. Sendo exigida a cada
país a elaboração de planos estratégicos,
estes ficam subordinados e sujeitos à aprovação pela Comissão Europeia, que estabelece linhas orientadoras, com objectivos
gerais alinhados com o «mercado», isto é,
com os interesses do grande agro-negócio
e distribuição.
Medidas necessárias, como os instrumentos públicos de regulação do mercado,
que contrariem a volatilidade e degradação
dos preços à produção, não constam dos
regulamentos debatidos. Da mesma forma,
não são apresentadas medidas de combate
aos abusos e práticas desleais, designadamente ao dumping de produtos agrícolas.
Não é possível haver agricultura sem
agricultores pelo que se exige uma profun-

da mudança na PAC. Mudança que assegure: a soberania alimentar de cada Estado; o
apoio a pequenos e médios agricultores e à
agricultura familiar; preços justos à produção e a melhoria dos rendimentos de quem
produz; práticas agrícolas sustentáveis,
respeitadoras da biodiversidade e do ambiente; a segurança e qualidade alimentar
acessíveis a todos.
Foram assim de louvar as propostas de
alteração apresentadas pelos deputados
do PCP no Parlamento Europeu. Entre
outras, defendendo: a segurança e a soberania alimentar de cada país, propondo
a reposição dos instrumentos públicos de
regulação da produção, nomeadamente
no sector leiteiro protegendo a capacidade produtiva nomeadamente das pequenas e médias explorações; a salvaguarda
do rendimento aos agricultores afectados
por situações extremas e imprevistas, defendendo a criação de um Seguro Agrícola Público, financiado pelo orçamento
da UE, que confira uma proteção para os
agricultores; que cada país adopte formas

de intervenção na cadeia de abastecimento, como a fixação de margens máximas
de intermediação, para cada agente da cadeia de abastecimento, de forma a promover uma justa e adequada distribuição do
valor acrescentado ao longo da cadeia de
abastecimento alimentar, tendo em vista uma melhoria do preço no produtor; a
defesa do princípio da preferência nacional, criando e utilizando um sistema de
obrigatoriedade de quotas de comercialização de produção nacional, passando as
importações a ter um carácter supletivo
da produção nacional, nos casos em que
um país se confronte com um elevado
e persistente défice da sua balança agroalimentar; a proteção da pequena e média
agricultura e da agricultura familiar como
única forma de promover um modelo de
produção de qualidade e sustentável que
assegure a coesão social e territorial.
Propostas necessárias para a nossa Agricultura, que os deputados no Parlamento
Europeu de PS, PSD e CDS contribuíram
para inviabilizar com o seu voto contra.

Ficha Técnica
Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt)
Registo ERC nº125430
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“Évora 2027 afigura-se enquanto projeto estruturante para o futuro da região”.

Capital Europeia da Cultura 2027
Acaba de ser apresentada em conferência
de imprensa a candidatura da cidade de
Évora a Capital Europeia da Cultura 2027.
Na sessão, que teve lugar na Torre do
Salvador, em Évora, na passada semana,
sede da candidatura, Paula Mota Garcia
(coordenadora da Equipa de Missão) e
Carlos Pinto de Sá (Presidente da Câmara Municipal de Évora e representante
da Comissão Executiva “Évora 2027”)
anunciaram o projeto que incide sobre a
identidade cultural alentejana e que prevê a conceção e implementação de ações
estruturantes de longa duração, capazes
de salvaguardar ligações sustentáveis entre o setor cultural e criativo com outras
áreas da sociedade.
O processo de candidatura, que decorre
da estratégia cultural de cidade (Estratégia
2030) que será apresentada pelo Município de Évora até ao final do ano, pretende
valorizar o território, as suas gentes, o seu
património material e imaterial, e os seus
contributos para a construção da identidade nacional e europeia, elegendo como
conceito de partida a escala humana na
sua relação com diferentes dimensões.
A construção da narrativa de Évora
2027 e conceitos a defender em BidBook
— documento que formaliza a intenção
de uma cidade candidata ao título de Capital Europeia da Cultura (CEC) — foi iniciada pela Equipa de Missão, coordenada
por Paula Mota Garcia, em março de 2020.
A constituição da Equipa de Missão a essa
data foi mais uma das etapas cumpridas
pela candidatura de Évora que manifestou a intenção de ser cidade candidata a
Capital Europeia da Cultura em novembro de 2017 no Salão Internacional do Património Cultural em Paris, tendo desde
aí desenvolvido vários trabalhos preparatórios.
Essa decisão resultou de um compromisso político entre oito entidades que
compõem a Comissão Executiva “Évora
2027”: Câmara Municipal de Évora (líder
da candidatura, como estipulado pelo Regulamento Europeu), Agência Regional
de Promoção Turística do Alentejo, Comissão de Coordenação de Desenvolvimento
Regional do Alentejo, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (composta
pelos Municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo,
Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas,
Viana do Alentejo e Vila Viçosa), Direção
Regional de Cultura do Alentejo, Fundação Eugénio de Almeida, Turismo do
Alentejo e a Universidade de Évora.
“Évora 2027 afigura-se enquanto projeto estruturante para o futuro do região
onde, tendo em conta naturais diferenças, devemos sempre procurar o que temos em comum e, em particular, o nosso
amor ao Alentejo”, afirmou Carlos Pinto
de Sá, Presidente da Câmara Municipal
de Évora.
Nestes últimos meses e, apesar da intermitência decorrente do contexto de
pandemia, tem sido desenvolvido um
trabalho aprofundado de auscultação do
território, de identificação de parcerias
estruturantes a nível regional, nacional e
internacional, de criação de condições de
aproximação entre estruturas artísticas e
de investigação e inovação, de promoção
de um diálogo construtivo com o setor artístico do concelho de Évora.

D.R.

Tendo em conta que a participação e o
compromisso são algumas das características mais relevantes do atual paradigma
das Capitais Europeias da Cultura, no próximo mês, Évora 2027 lançará um amplo
processo participativo que consistirá na
realização de um conjunto de encontros
em vários municípios do Alentejo Central
e que será coordenado pela Universidade
de Évora.
Esta apresentação, que acontece em
pleno cenário adverso de pandemia por
Covid-19, reforça a relevância da candidatura de Évora, que, segundo Paula Mota
Garcia, “tem aqui uma forte responsabilidade no contributo para o reposicionamento de medidas de salvaguarda do setor cultural e criativo alentejano.”

“Anda, Acreditando”

É o lema escolhido para a primeira fase
da candidatura em que a sociedade civil
é convocada para um amplo processo de
participação na construção da estratégia
que vai alavancar o desenho da candidatura. Um lema que coloca a palavra ao
centro, valorizando-a como expressão da
riqueza cultural de um território e promoção da diversidade linguística no contexto europeu. A oralidade é outra das características em evidência e um marco da
identidade cultural alentejana, refletida
através do uso do gerúndio.
“Anda, Acreditando” propõe a construção de uma voz comum, que cresce
de porta em porta até chegar a um coro
mobilizador que reivindica um desígnio
coletivo que se propaga no tempo e no
espaço. Alinhado pelo próprio espírito da
candidatura em que é valorizada a trajetória de construção, o lema irá evoluindo,
assim como a identidade visual agora
apresentada e que tem a assinatura de
Lizá Defossez Ramalho e Artur Rebelo,

fundadores do estúdio de design de comunicação R2.

O projeto europeu Capitais
Europeias da Cultura

O programa europeu Capital Europeia
da Cultura (CEC) é uma das ações mais
emblemáticas da União Europeia, que
visa promover uma zona cultural comum. As CEC são uma oportunidade
para valorizar a riqueza e a diversidade da cultura europeia e o acesso livre
e democrático, de celebração das características culturais partilhadas. Constituem um contributo para, através da
implementação de estratégias de longo
prazo, capacitar o setor cultural e criativo, atuar sobre todo o ecossistema económico e social, assim como para elevar o perfil internacional das cidades
distinguidas pelo título.
Em 2027, o título de Capital Europeia
da Cultura será atribuído a duas cidades,
a uma portuguesa e a uma letã. Em novembro de 2020, o Ministério da Cultura
deverá publicar um Aviso de Concurso
Nacional, de acordo com o estabelecido pela Comissão Europeia. As cidades
interessadas em concorrer terão aproximadamente um ano para responder formalmente através da apresentação de um
documento formal designado de BidBook
e que implicará um processo de reflexão
sobre o papel da cultura na estratégia de
desenvolvimento da cidade. Em meados
de 2022, será publicada a shortlist das cidades que são convidadas a detalhar as
suas propostas de acordo com um conjunto de recomendações. O resultado final do
júri será conhecido entre o final de 2022 e
início de 2023.
PUB

PUB
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Crónicas
“As maiorias comunistas e socialistas sempre conviveram bem com as desigualdades camufladas de igualitarismo.”

Seis mulheres morrem por hora, em todo mundo,
vítimas de Feminicídio - Uma Morte a cada dez minutos!
SÓNIA RAMOS

Presidente da Comissão Política Distrital de Évora do PSD

No dia 25 de novembro assinala-se o Dia
Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, instituído pela
ONU em 1999, após o assassinato das três
irmãs Mirabal.
Com efeito, a Europa e o mundo são pródigos em produzir cartas, declarações e tratados em defesa da igualdade de género, da
não discriminação, da eliminação de todas
as formas de violência contra a mulher…
Para o leitor ter uma ideia aproximada das
inúmeras boas intenções, citamos algumas
delas, de cariz internacional e nacional:
• 1945 Carta das Nações Unidas – Formalização da ONU
• 1948 Declaração Universal dos Direitos Humanos
• 1953 Convenção sobre os Direitos Políticos da Mulher - ONU
• 1966 Convenção das Nações Unidas
sobre Direitos Civis e Políticos
• 1975 I Conferência Mundial das Nações Unidas para o Ano Internacional
da Mulher, México
• 1979 Convenção sobre a Eliminação
de todas as formas de discriminação
contra a Mulher
• 1980 Conferência Mundial das Nações
Unidas para a Década da Mulher, em
Copenhaga
• 1993 Declaração sobre a Eliminação
da Violência contra a Mulher
• 1995 Conferência Mundial das Nações
Unidas sobre as Mulheres, em Pequim
• 1997 Tratado de Amesterdão
• 2000 Carta dos Direitos Fundamentais
da UE
• 2000 Objetivos de Desenvolvimento
do Milénio
• 2000 Carta dos direitos fundamentais
da União Europeia
• 2006 Carta Europeia para a Igualdade
das Mulheres e dos Homens na Vida
Local
• 2006 Pacto Europeu para a Igualdade
de Género

• 2006 Roteiro para a Igualdade entre
Mulheres e Homens (2006-2010)
• 2007 Tratado de Lisboa
• 2007 Ano Europeu da Igualdade de
Oportunidades para Todos
• 2010 Estratégia Europeia para a igualdade entre mulheres e homens (20102015)
• 2010 Carta das Mulheres da União Europeia
• 2010 Estratégia para o crescimento
económico - Europa 2020
• 2011 Pacto Europeu para a Igualdade
entre Homens e Mulheres (2011-2020)
• 2011 Convenção do CE para a Prevenção e o Combate à Violência contra
as Mulheres e a Violência Doméstica
(Convenção de Istambul)
• 2015 Planeta 50-50 em 2030 (ONU
Mulheres): Agenda 20-30 p/Desenvolvimento Sustentável
• 2016 Compromisso Estratégico para a
Igualdade de Género (2016-2019)
• 2019 Declaração Universal de Igualdade de Género, Unesco (em apreciação)
• 1976 - Constituição da República Portuguesa - Artigo 13º, nº 2
• 1997 - I Plano Global para a Igualdade
de Oportunidades
• 2000 - Portaria Nº. 1212/2000 – Institui o regime de majoração dos apoios
financeiros, para profissões significativamente marcadas por discriminação
do género
• 2001 - Lei nº. 10/2001 – Institui o relatório anual sobre a IG entre homens
e mulheres
• 2003 - II Plano Nacional para a Igualdade
• 2006 - Decreto-Lei nº 115/2006, de 14
de junho, alínea e) n.º 1 do artigo 21.º
prevê a integração das Conselheiras/os
Locais para a Igualdade de Género na
composição dos Conselhos Locais de
Ação Social (CLAS).
• 2007 - Lei Orgânica da Comissão para

a Cidadania e Igualdade de Género
• 2007 - III Plano Nacional para a Igualdade de Género
• 2007 - Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos
• 2009 - Lei nº. 112/2009 – Estabelece o
regime jurídico aplicável à prevenção
da violência
• 2010 - Resolução do Conselho de Ministros 39/2010: Quadro de referência
do Estatuto das/os Conselheiros/os
Locais para a Igualdade
• 2010 - Resolução da Assembleia da
República nº.80/2010: Recomenda ao
Governo a tomada de medidas de combate às discriminações entre mulheres
e homens nas competições desportivas
• 2011 - IV Plano para a Igualdade – Género, Cidadania e Não Discriminação
(2011-2013)
• 2011 - IV Plano Nacional contra a Violência Doméstica
• 2011 - II Plano Nacional contra o Tráfico de Seres Humanos 2013 Lei nº.
75/2013, de 12 de setembro - Regime
Jurídico das Autarquias Locais
• 2013 - V Plano da Igualdade, Género,
Cidadania e Não-Descriminação
• 2014-2017 - Resolução do Conselho de
Ministros nº. 103/2013 de 31 de dezembro
• 2018 – Estratégia Nacional para a
Igualdade e Não Discriminação – Portugal + Igual – Resolução do Conselho
de Ministros n.º 61/2018, 21.05
Muitas décadas depois, milhões de horas de discussão de documentos inócuos
e outros tantos milhões de folhas brancas
desperdiçadas, continuamos a ter uma sociedade que nega a igualdade de oportunidades e de direitos, nega a desigualdade de
género e a escravatura sexual, especialmente em cenários de guerra ou conflito armado, cega à discriminação descarada, desde
logo salarial -e isto acontece em Portugal,

num pais (des)governado pela esquerda(!) –
e violenta as mulheres de todas as formas e
por todos os meios!!
A violência contra as mulheres continua
a ser um flagelo mundial, persistente e galopante. Atualmente assume formas mais
subtis e eruditas, mais complexas e dissimuladas, mas igualmente perigosas e tantas
vezes cirúrgicas, mas todas elas com efeitos nefastos para a história da humanidade.
Seis mulheres morrem por hora em todo o
mundo, vítimas de feminicídio por conhecidos – companheiros, namorados, maridos,
familiares! Em 2017, esses crimes foram
responsáveis por 87 mil mortes! A maioria
delas assassinadas por pessoas das suas relações próximas. Sim, a intimidade não é
um lugar seguro!
No distrito de Évora não há um único
Plano Municipal para a Igualdade em vigor, apesar da legislação que a tal obriga
ser de 2013! O Município de Évora é o único envolvido na sua construção. Também a
figura legal do Conselheiro Municipal para
a Igualdade, não foi criada nos Municípios
do Distrito, à exceção da capital de distrito,
apesar da publicação do D-L n.º 115/2006,
que regulamenta a rede social, já lhe fazer
referência como membro com assento no
CLAS.
As maiorias comunistas e socialistas
sempre conviveram bem com as desigualdades camufladas de igualitarismo.
Uma mulher a cada dez minutos é assassinada!
Quando terminar de ler este artigo, ou folhear este jornal… morreu outra!
Talvez valha a pena repensar os conceitos que enformaram as nossas convicções,
e que nos conduziram atém aqui!
Soluções? Em primeiro lugar, parem de
negar o problema! E dizer que a igualdade de género é um luxo feminista ou uma
desculpa para o demérito! Estas lógicas só
legitimam o próprio sistema e o status quo
instituído.

Movimento associativo – parceiro para o desenvolvimento!
JOSÉ MANUEL PINTO

Dirigente Associativo

O movimento associativo – social, cultural,
desportivo e recreativo - pode e deve ser
um parceiro no desenvolvimento, pode e
deve criar emprego, pode e deve ser um fator de renovação, pode e deve ter condições
para cumprir a sua função de assegurar o
acesso de todos os cidadãos aos meios e
instrumentos de ação cultural e desportiva,
pode e é, seguramente, um traço claro de
identidade presente em todo o território nacional.
Quantas vezes no bairro da maior cidade,
bem como na mais pequena aldeia, é através
das associações que a prática desportiva, o
teatro, a dança ou a música chegam às populações?
O movimento associativo pode ainda desempenhar um papel fundamental no combate à exclusão social, considerando as suas características integradoras e de proximidade.

As associações culturais, as sociedades
filarmónicas, as sociedades recreativas, os
clubes desportivos (das mais diversas modalidades) dão um contributo inestimável na
dinamização e vivência sócio-cultural das
comunidades onde estão inseridos.
A vitalidade do movimento associativo está
muitas vezes associada à atividade da comunidade, na concretização de ideias e projetos,
incluindo a luta contra o despovoamento e a
desertificação como objetivo válido para o
interior do país, mas muitas vezes, também
para os “centros históricos” das nossas vilas
e cidades.
Deve-se salientar que o papel do movimento associativo não se limita às áreas referidas,
tendo uma intervenção significativa na área
social (IPSS), bem como no apoio a estratos
da população com situações de maior vulnerabilidade (idosos, pessoas portadoras de

deficiência) constituindo uma base de apoio
significativo para as famílias.
No contexto do movimento associativo
assumem particular acuidade as associações
de jovens considerando a sua visão própria,
inovadora e com dinâmicas diferenciadas resultantes da especificidade que carateriza a
juventude, continuando a sua ação a ter um
cariz de transformação da sociedade e fazer
um mundo melhor.
Porém nos últimos anos estas associações
têm sido objeto de legislação que as coloca
quase sob tutela das administrações públicas.
Se é perfeitamente aceitável que existam
responsabilidades fiscais e de cumprimento
de obrigações legais, já as tentativas de controlo ou mesmo de ingerência nas atividades
das associações não são legítimas, colocando em causa a equidade e a independência
destas.

Sendo verdade que todas estas associações
devem ser escrutinadas e fiscalizadas, já o
seu tratamento pelo legislador é questionável,
quando coloca os pequenos clubes como se
fossem sociedades desportivas, as associações culturais sem fins lucrativos como se
fossem grandes fundações e os seus dirigentes voluntários e sem remuneração, equiparados a sócios-gerentes de uma empresa.
Como usamos dizer: “nem tanto ao mar,
nem tanto à terra”.
Criar dificuldades ao movimento associativo ou torná-lo um parceiro para o progresso
do país, sobretudo nos territórios quase despovoados, é uma opção política que faz toda
a diferença para aqueles que nas suas terras
mantém vivas atividades de caráter social,
cultural, desportivas, recreativas e de lazer,
de forma voluntária, mas com benefícios comunitários de relevo e reconhecidos.
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Radar
“O novo estado de emergência vai vigorar a partir de segunda-feira, dia 9 de Novembro, até dia 23.”

Estado de Emergência – principais medidas
D.R.

O novo estado de emergência vai vigorar a
partir desta segunda-feira, dia 9 de Novembro, até ao próximo dia 23 de Novembro.
O novo estado de emergência vai vigorar a
partir de segunda-feira, dia 9 de Novembro,
até ao próximo dia 23, podendo ser prorrogado por períodos de 15 dias. As mudanças
e medidas que começam na próxima semana
foram acordadas, este sábado, em Conselho
de Ministros, e apresentadas pelo primeiro-ministro ao início da madrugada. As medidas mais restritivas nesta quinzena passam
pelo recolher obrigatório em 121 concelhos
- um patamar abaixo do que já houve, que foi
o confinamento geral do país.
Recolher obrigatório
A partir desta segunda-feira, dia 9 de novembro haverá uma proibição de circulação
na via pública entre as 23h e as 5h da manhã
nos 121 concelhos mais afectados pela pandemia, bem como a limitação de liberdade
de circulação entre as 13h de sábado e as
5h da manhã de domingo e entre as 13h00
de domingo e as 5h da manhã de segunda-feira. Haverá excepções para quem precise
de trabalhar durante a noite. A lista dos 121
concelhos com maior contágio de covid-19
vai ser actualizada na próxima quinta-feira
e, por isso, António Costa admitiu que estas medidas possam no futuro vir a ser mais
diferenciadas de concelhos para concelhos.
Não haverá multas
Quem não cumprir o dever de recolher obrigatório não terá, contudo, multas. Segundo
explicou o primeiro-ministro, as pessoas
nesse caso serão reconduzidas pelas forças
de segurança a casa.
Limitação ao comércio
Havendo restrições à liberdade de circula-

Controlo da temperatura e testes rápidos
Passa a estar previsto na lei o controlo da
temperatura no acesso aos edifícios públicos
como escolas, estabelecimentos prisionais,
lares e locais de trabalho. Está ainda prevista
a realização de testes de diagnóstico rápido
no acesso a algumas instituições. “Prevemos
a possibilidade de ser exigido a realização de
testes rápidos no acesso à saúde, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos prisionais”, disse o primeiro-ministro.
A medida, explicou António Costa, surge
devido à maior disponibilidade de testes rápidos. O primeiro-ministro remeteu, porém,
para a Direcção-Geral de Saúde a forma
como isso será feito, tanto os testes rápidos
como o controlo de temperatura.
Mobilização de recursos humanos para
rastreio
Estão já identificados 915 funcionários públicos (que por serem grupo de risco estão
em casa) e 101 professores sem componente
lectiva “aptos a fazer este apoio dos profissionais de saúde”. O trabalho poderá ser feito a partir de casa.
ção, haverá inevitavelmente restrições à actividade comercial. Os restaurantes poderão
trabalhar, contudo, em take away (até às 13h
ao fim de semana)ou para entregas em casa.
Não há excepções
Não estão previstas excepções, explicou
Costa. Ou seja, saídas de casa para passeios
higiénicos ou passear animais de estimação ao fim de semana só podem acontecer
da parte da manhã. No entanto, o site onde
o Governo explica as novas regras a serem

aplicadas admite algumas excepções, “tais
como deslocações a trabalho, regresso ao
domicílio, situações de emergência, passeio
higiénico na proximidade da habitação ou o
passeio de animais de estimação, entre outras”.
Transportes públicos
Questionado pelos jornalistas, o primeiro-ministro disse que os horários dos transportes públicos irão manter-se mesmo naqueles
períodos em que vigora o recolher obrigatório.

Utilização de estabelecimentos de saúde dos sectores privados e social
António Costa avançou que o país, através da
Administração Regional de Saúde do Norte
(ARS-N), já contratualizou a utilização de
116 camas hospitalares para tratar doentes
com covid-19 com os sectores privado e social. “Neste momento, por acordo, já temos
só para doentes covid 116 camas contratadas
na ARS-N, com o Hospital Fernando Pessoa,
com o Hospital da Trofa, com a CUF Porto e
ainda com a União das Misericórdias Portuguesas”, explicou o primeiro-ministro.

Impacto ambiental da quebra da produção de azeitona
A quebra de 30% na produção de azeitona
em Portugal vai traduzir-se “na redução do
volume bagaço para tratar”, realçou ao PÚBLICO, Aníbal Martins presidente da Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas
de Olivicultores (Fenazeites) e gerente da
União de Cooperativas Agrícolas do Sul
(Ucasul), a dona da unidade de transformação deste resíduo, instalada em Alvito, distrito de Beja.
Outra das consequências vai reflectir-se no
impacto ambiental que as emissões de partículas têm vindo a afectar as comunidades
locais, que podem “beneficiar” de um encurtamento no período de funcionamento das
unidades de transformação de bagaço, minorando a perda de qualidade do ar, que actualmente se verifica.
Outras das soluções que nos últimos tempos tem vindo a ser proposta para o aproveitamento do bagaço de azeitona reside no adubo
orgânico, ou compostagem, obtido por meio
de bagaços, matéria de origem vegetal ou animal, como esterco, farinhas, cascas e restos
de vegetais. A compostagem tem vindo a ser
proposta para fertilizar as áreas de cultivo de
olival e amendoal, alegando-se que, desta forma, se poderá reduzir a adubagem de síntese,
ou adubo inorgânico.
O gerente da Ucasul coloca reservas à compostagem como solução final para retirar dos
campos agricultados de Alqueva os produtos
de síntese. Reportando-se ao resultado do
inquérito fornecido pelo Sistema de Informa-

Fotografia: Frank Albrecht em Unsplash

ção do Azeite e Azeitona de Mesa, divulgado
pelo Gabinete de Planeamento, Política e Administração Geral (GPP) sobre a campanha
de 2019/2020, Aníbal Martins lembra que
foram produzidas pelos lagares alentejanos
654.307 toneladas de bagaço de azeitona. Pe-

rante um tal volume de resíduo orgânico, o
industrial diz que o país não tem condições
para proceder à sua compostagem, frisando
que esta solução “dados os condicionalismos,
terá de ser complementar”.
Acresce ainda o facto de, actualmente,

“alguns lagares sujeitarem os seus bagaços a
práticas de descaroçamento e repasse”, que os
transformam em produtos de reduzido valor
económico, “insuficientes para fazer frente
aos custos de secagem e extracção”, tendo
em conta os reduzidos valores de mercado de
óleo de bagaço de azeitona, observa o gerente
da Ucasul.
A progressiva desvalorização dos resíduos resultantes da extracção de azeite
impôs aos responsáveis dos lagares e aos
produtores de azeitona, um novo encargo.
“Este ano vamos cobrar pelo transporte de
bagaço” que passa a ter um custo para os
lagares de azeitona e para os produtores,
explicou Aníbal Martins. O preço médio a
pagar por cada 10 quilómetros de percurso
é de cerca de um 1 euro.
São as convulsões a afectar a fileira olivícola que continua a aguardar, como propôs a
Confagri “um plano nacional de adaptação
ambiental” que assegure o tratamento adequado do bagaço de azeitona, quando o Alentejo só tem capacidade para transformar 450
mil toneladas de bagaço das cerca de 650 mil
que foram produzidas na última campanha.
Este ano a produção de azeitona vai sofrer
uma quebra de quase 30%, mas na campanha
2021/2022, espera-se um novo aumento. O
PÚBLICO questionou o ministra da Agricultura sobre os condicionalismos atrás referidos, mas a governante adiantou apenas que
“está a acompanhar o assunto em questão”.
Fonte: Público / Carlos Dias (texto)
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Crónicas
“Existe uma agenda promovida pela extrema-esquerda cada vez mais às claras:”

A extrema-esquerda radical e a proibição dos menores
assistirem aos espetáculos tauromáquicos

ANTÓNIO COSTA DA SILVA

Economista

O PAN revelou recentemente que o Governo
acolheu a sua proposta de proibir a presença e
participação de menores em espetáculos tauromáquicos e indicou que a legislação será alterada no primeiro trimestre do próximo ano.
Tenho plena convicção que esta iniciativa
é inconstitucional e, por isso mesmo, espero que seja vetada quando chegar às mãos
do Sr. Presidente da República. Se, por um
lado, sabemos que este Governo se ´´vende``
facilmente às medidas radicais e castradoras
das liberdades e garantias, isto para garantir
a viabilização do Orçamento do Estado para
2021. Por outro, sabemos que a esquerda radical continua a demonstrar as sua politica do
ódio, de ataque à cultura portuguesa e às liberdades dos cidadãos.
Diria mais, existe uma agenda radical da
extrema-esquerda portuguesa que vai tendo
forte aceitação dentro da esquerda ´´modera-

da`` portuguesa. Infelizmente este não é apenas um problema português.
Existe uma agenda promovida pela extrema-esquerda cada vez mais às claras. Essa
agenda procura desestruturar a sociedade
ocidental, corroendo os seus valores, chocando com as suas tradições, destruindo os valores da família, lutando contra as maiorias.
Esta agenda quer obrigar uma ´´nova`` educação dos nossos filhos, restringindo as liberdades e os direitos dos cidadãos. No fundo, quer
proibir os pais em educarem os seus filhos.
Esta agenda da extrema-esquerda radical
está assente em ideias altamente contraditórias:
se por um lado quer proibir os cidadãos de assistirem às touradas (uma forma enviesada de
proibir a realização da festa brava), por outro,
quer permitir tudo e mais ´´um par de botas``.
Ora vejamos: esta mesma esquerda radical
impôs que as associações LGBTI, sem quais-

quer habilitações e competências dentro da Escola, se possam dirigir às nossas crianças de 6
ou 11 anos, sobre questões de identidade de género e de orientação sexual; ao mesmo tempo
defende que os jovens de 16 anos possam beber
álcool, fumar canábis, efetuar a mudança de

“Esta agenda da
extrema-esquerda
radical está
assente em ideias
altamente contraditórias”

género, entre muitas outras ´´liberdades``.
Estamos perante uma nova visão da sociedade. Uma visão que se intitula de ´´uma
imensa minoria``, mas que não passa disso
mesmo, uma minoria a querer comandar as
maiorias.
Na prática, os seus principais argumentos
têm como base o discurso da tolerância e da
inclusão. Mas na verdade, são altamente preconceituosos. Desprezam as maiorias, desprezam as tradições e os saberes ancestrais,
desprezam os valores da ética, desprezam a
cultura que não é a sua cultura, desprezam
quem pensa diferente…
Não é por acaso que há pouco tempo vimos
muitas das estátuas de personagens da nossa história serem vandalizadas. É a mesma
agenda, alimentada de ódios e preconceitos.
Calar a esta vaga radical é o pior que se
pode fazer.

Dinâmicas da Gestão

A Pandemia e as Tecnologias de Base Digital e suas
implicações NAS ORGANIZAÇÕES

PAULO RESENDE DA SILVA

Departamento de Gestão, Universidade de Évora

Um dos efeitos imediatos da pandemia de que
todos sofremos, uns mais do que os outros,
é o nosso confinamento em casa ou comportamento cívico de saídas externas limitadas
e a propalada distanciação física e social.
Os motivos para este confinamento e para a
distanciação solicitada prende-se com a forma como o vírus SARS-CoV-2 se propaga e
se manifesta. Sobre o vírus não tecerei mais
palavras além destas, pelo simples motivo de
ser completamente ignorante no sentido científico, não possuo conhecimento, nem sequer
de base, para exprimir mais do anteriormente
expresso.
Sabemos do custo social e económico.
Muitos estão a sofrer na sua vida pessoal e familiar esta realidade. Também não irei tecer
palavras adicionais sobre esta realidade, não
a estou a vivenciar pessoalmente, logo as minhas palavras serão sempre de quem fala de
“barriga cheia”, mesmo tendo na família essa
realidade presente. Quem está em teletrabalho e está a receber o vencimento na íntegra,
pode filosofar muito sobre o tema, mas está
longe de saber mesmo o impacto pessoal da
realidade.
Sabemos que a economia de certa forma
parou, i.e., não parou de forma absoluta, mas
sofreu uma retração extrema, nunca imaginável por Nós, mesmo que alguns teóricos da
saúde pública e filósofos nos tivessem alertado para esta possibilidade de algo similar vir
a ocorrer nas nossas vidas.
Apesar desta realidade, alguns serviços
estão a laborar em pleno, com níveis de urgência, exigência, esforço e dedicação acima
do normal. Esta realidade irá provocar problemas após esta situação pandémica, em especial a quase globalidade dos profissionais
ligadas à saúde, e para muitas empresas, seja
por problemas de liquidez, após sedativos públicos, seja por redução drástica de procura
no mercado, seja pela incapacidade interna de
gestão, seja por perder a esperança. No fundo,
tudo o que não é crítico num primeiro mo-

mento fechou-se ou a laboraram em teletrabalho ou em trabalho remoto e algumas a laborarem com bastantes condicionalismos. No
global a economia estagnou por: distanciamento necessário, redução das capacidades
das cadeias de logística de bens não essenciais, encerramento compulsivo de empresas
com impacto nas cadeias de abastecimento
no mundo globalizado, diminuição drástica
de encomendas e, consequentemente, de plano de produção, etc. Já muitos o descreveram
nos últimos meses toda esta realidade e consequências.
Sabemos que algumas empresas mantêm
capacidade produtiva e algumas delas conseguem mesmo orientar e reorientar os seus
processos produtivos para responder a novas
exigências e à produção de produtos que tradicionalmente não o produziam, nem estavam
no seu horizonte “normal” de planeamento ou
orientação estratégica. Convém tentar perceber, quem sou estas empresas? Maioritariamente são as empresas de cariz mais tecnológico, menos dependentes de quadros laborais
pesados, i.e., os tradicionais trabalhadores fabris, da indústria pesada, onde a mão-de-obra
intensiva é necessária ou tem sido necessária,
seja por incapacidade de investimento em novas tecnologias com forte componente digitalizada (aqui em sentido amplo) ou na incapacidade de reconverter processos produtivos e
de requalificação do seu quadro de pessoal,
dos seus recursos humanos.
Prevemos que nos próximos tempos, depois de um lento regresso a uma certa anormalidade para a nova normalidade, depois da
recuperação económica das empresas, daquelas que sobreviverem a este surto, as empresas iniciarão ou começarão a pensar em alternativas para não ficarem tão fragilizadas e
tão dependentes ou tão reféns de instalações
fabris onde a norma seja a permanência constante de pessoas a circular nos seus espaços.
Prevemos, em conformidade, um aumento, inicialmente paulatino, em função de ca-

pacidades económicas de investimento, de
projectos de transformação digital, visando,
não substituir por si só as pessoas, mas criando perfis necessários, pela requalificação de
muitos profissionais, mas sempre com o foco
de reduzir a dependência da sua permanência física em contexto físico laboral. O teletrabalho e o trabalho remoto responderão a
esta realidade, não somente no tradicional
trabalho de colarinhos brancos/escritório,
mas também nalguns domínios de sistemas
produtivos.
No quadro dos sistemas produtivos do sector secundário, da denominada indústria, seja
ela focada em produtos mais ou menos tecnológicos, mas também em muitos sistemas
de distribuição do sector terciário, existem já
tecnologias produtivas de base digitais que
permitirão avançar rapidamente para esta
nova realidade. A robótica, os drones e a Internet das Coisas (IoT – Internet of Things),
impressão 3D, são, entre algumas outras, as
tecnologias que nos próximos irão sofrer uma
procura crescente. Algumas destas tecnologias irão provocar profundas alterações do
mercado laboral e de trabalho.
No contexto dos processos industriais mais
tradicionais a robotização e a IoT serão certamente as tecnologias mais disruptivas neste
contexto, ao permitir um total repensar da
forma como as pessoas serão incluídas nos
processos operacionais. No que se refere à
robotização, a mesma já é usada desde há
décadas por variadíssimas empresas/organizações, de distintas tipologias de indústrias.
Neste contexto, o que iremos ter será um incremento destas tecnologias, sendo o seu impacto no mercado de trabalho bem conhecido.
No que se refere à IoT, o impacto ainda não
está totalmente determinado, mas sabemos
algo: precisaremos de menos pessoas em trabalho de campo, precisaremos de perfis de
competências de análise de dados e de uso
de tecnologias e sistemas de informação com
maior possibilidade de trabalho remoto. A

IoT é a interligação entre o mundo analógico e físico com o mundo digital, através da
utilização, entre outros, de sensores para registar os dados e informações desenhadas e,
uma vez capturada, a mesma seja usada para
a execução de procedimentos automáticos ou
para análise e execução autónoma de decisões de gestão.
Os drones, nos espaços industrializados, de
alguma dimensão poderão vir a ter um impacto elevado na forma como a logística interna
poderá vir a ser trabalhada, nos processos de
distribuição interna de matérias primas ou de
mercadorias. Usando a robotização existente
hoje em muitas empresas, poderemos verificar com maior acuidade os potenciais benefícios desta tecnologia.
A impressão 3D já é uma realidade onde
a actual pandemia fez prova da sua profunda utilidade e potencialidade; mais uma vez,
pensar em muitos materiais necessários que
necessitamos para o processo produtivo e as
suas potenciais implicações. Contudo, esta
tecnologia, substituindo encomendas, não
implica menor gestão de aprovisionamentos e
um planeamento ainda mais rigoroso do processo produtivo.
Todas estas tecnologias têm como potenciais resultados: maior exigência no planeamento, empresas mais digitais, menor necessidade de recursos humanos ao nível das
operações mecânicas e industriais, maior necessidade de recursos humanos com competências analíticas de dados, de planeamento e
de sistemas de informação, diferentes custos
na massa salarial, aumento de custos em subcontratação e em investimento em tecnologias digitais permanentes. O mercado laboral
e de emprego sofrerá alterações profundas,
algumas bastante complexas e com impactos
sociais acrescidos, não somente nas relações
laborais, mas também pela configuração de
novos padrões laborais. Este será um bom
tema, para um próximo texto.
conecta_pme@uevora.pt e pfs@uevora.pr

PUB

10

11

Novembro ‘20

Atual
Novos dados coligidos pela DGS dão conta de que foi no grupo dos 10 aos 19 anos que o contágio mais cresceu.

Educação com plataforma para registo Covid19
Desde a passada quinta-feira, o Ministério da Educação (ME) poderá “monitorizar quase ao minuto” qual a evolução
da pandemia de covid-19 nas escolas,
avançou ao PÚBLICO o presidente da Associação Nacional de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP),
Filinto Lima.
Esta plataforma, cujos dados não serão
de acesso público, estava a ser preparada
desde o início do ano lectivo, em Setembro. Nesta quarta-feira à noite, as escolas
receberam um mail da Direcção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares (Dgeste) a
dar conta de que já estava pronta. “Já a testei e está operacional”, confirma Filinto
Lima, adiantando que este novo processo de registo “é menos burocrático, mais
célere e mais fiável” por comparação ao
que estava a ser utilizado: “Vai permitir
ter dados reais quase em cima do acontecimento”.
Novos dados coligidos pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) dão conta de que
foi no grupo dos 10 aos 19 anos que o contágio mais cresceu. Entre quarta-feira, dia
14 de Outubro, e esta quarta-feira, 4 de
Novembro, o número acumulado de infecções nesta população em idade escolar
passou de 5608 para 11.694. O que significa mais 6086 casos (e um aumento de
108%) em três semanas.
A maior parte destes jovens estão nas
escolas, já que a escolaridade é obrigatória até aos 18 anos. Mas o crescimento do
contágio entre eles não tem sido reflectido nos números avançados pela DGS
quanto aos alunos infectados. As últimas
informações deste organismo não vão
além de pouco mais de 100 a testarem positivo para a covid-19. O PÚBLICO já pediu
esclarecimentos à DGS e ao Ministério da
Saúde, estando a aguardar respostas.
Filinto Lima não avança qualquer
prognóstico, mas frisa que, contra o vaticínio de muitos, “as escolas abertas e a

Fotografia: Aaron Burden em Unsplash

funcionar” devido ao “excelente trabalho” de prevenção que têm desenvolvido
em parceria com os centros de saúde: “As
escolas estão a resistir. Agora até quando
não sei. O futuro à pandemia pertence”.

Paragem escolar em Março
preocupa no 1.º Ciclo

Mais de um quarto das crianças do 2.º
ano de escolaridade das escolas do Porto
iniciou o novo ano lectivo com um nível
de leitura “muito pobre”. É a consequência de quase quatro meses de suspensão

das aulas, devido à pandemia, conclui
um estudo do Centro de Investigação e
Intervenção na Leitura (CIIL), do Instituto Politécnico do Porto. Os alunos carenciados foram os mais prejudicados.
De acordo com as conclusões do estudo
do CIIL, a que o PÚBLICO teve acesso, 27%
dos alunos do 2.º ano revelaram um desempenho na leitura “muito pobre” neste
início de ano lectivo. “Estas crianças lêem
tão devagarinho que não percebem aquilo que estão a ler”, diz a investigadora do
Politécnico do Porto Ana Sucena Santos,

que coordena este trabalho.
Ao longo do 1.º ano é esperado que as
crianças aprendam a ler e que no final do
ano sejam capazes de ler pequenos textos e extrair significado destes. Isso não
está a acontecer para mais de um quinto
dos alunos, sublinha Ana Sucena Santos.
A realidade “é preocupante” e “incompatível com o que se espera ao início do 2.º
ano de escolaridade”, prossegue a especialista.
Os resultados do trabalho do CIIL revelam ainda uma outra realidade: as
crianças de contextos economicamente
desfavorecidos são as mais penalizadas.
Se, entre os alunos do 2.º ano que provêm
de contextos não desfavorecidos há 22%
no nível de leitura “muito pobre”, entre as
crianças de famílias carenciadas o valor é
10 pontos percentuais superior.
As crianças com um nível de leitura
“muito pobre” estão no que os investigadores designam por “percentil dez”, ou
seja, têm um desempenho que é inferior
ao que é apresentado por 90% da população estudada. No nível seguinte (“percentil 25”) estão mais 10% das crianças
avaliadas. O seu nível de leitura foi classificado pelos cientistas do CIIL como “frágil”. A sua situação “não é tão dramática,
mas continua a ficar aquém do que seria
esperado nesta fase” do percurso escolar,
explica Ana Sucena Santos.
Este trabalho abrangeu 542 crianças
do 2.º ano de escolaridade de 11 agrupamentos de escolas do Porto – cerca de um
terço da população do concelho naquele
nível de ensino. A investigação do CIIL é
um estudo de rastreio das competências
de leitura, que usa um teste previamente
validado para a população portuguesa.
A equipa de investigação já tinha usado
essa ferramenta junto dos alunos das escolas do Porto, com quem vem trabalhando desde 2015, no âmbito de um projecto
do município.

tes (até me custa escrever a palavra, mas não
encontro outra para me expressar).
…..Bem, mas deixemos os Bancos em paz
e voltemo-nos agora para o Serviço Nacional
de Saúde que até parece estar todo contaminado com o maldito vírus. Um tal dr. Rui Nogueira pôs a seguinte questão: “ Se o Estado
pode investir nos Bancos falidos, por que
motivo não investe mais no Serviço Nacional
Saúde, principalmente nos cuidados de proximidade?”. Eu estou do lado do senhor e gostaria que lhe fosse dada uma resposta, o mais
objectiva possível. É que está morrendo muita gente por falta da devida assistência, pois
tudo se concentra no Covid-19. Mas agora reparo que lá falei novamente nos Bancos com
a transcrição desta questão. Mudemos então
de assunto e vamos às boas notícias, como,
por exemplo, a promessa do Governo com a
previsão, para o próximo ano, de mais 4.200
novos profissionais para o SNS (já aqui está a
resposta ao dr. Rui Nogueira) e o contrato de
mais 260 novos profissionais para o INEM.
Isto no que se refere, evidentemente, ao Serviço Nacional de Saúde. No que toca ao Ensi-

no, o Governo prevê um aumento de três mil
assistentes operacionais, medida que satisfaz,
creio que plenamente, a FENPROF, pois há
Escolas em risco de encerrarem por falta de
funcionários. Os assistentes operacionais
atingiram, em alguns casos, a exaustão e a
situação torna-se dramática porque não podendo mais, vão para baixa, o único recurso.
E agora uma notícia, para terminar, assaz desagradável e acerca da qual, no momento em que escrevo, parece que o Governo se
mantem silencioso. Foi o líder do Movimento
CIDADÃO DIFERENTE que deu o Alerta. É
que devido ao Covid-19, foram suspensas as
Juntas Médicas. Só que os responsáveis não
se lembraram que tal medida prejudica (e de
que maneira!) muitas centenas de pessoas
com deficiência que não conseguem renovar
as prescrições com vista aos apoios do Estado. E este alerta já foi feito no mês de Abril.
Portanto, sr. Coordenador do Movimento,
parece que o único remédio é há que insistir,
pois o Governo deve conseguir alguma forma
de o resolver. Não se podem atirar todas as
culpas para o diabo do Coronavírus.

BANCOS, SNS & COMP
VELEZ CORREIA

Major

A grande camada do cidadão comum, à qual
tenho a honra de pertencer, ainda não percebe
bem esta diabólica história dos Bancos com
prejuízos enormes que os contribuintes terão
de pagar. Ainda há pouco tempo, em grandes
parangonas, lia-se nos jornais que o antigo
Banco Português dos Negócios tortos ( permitam-me acrescentar) ainda deve ao Estado
mais de cinco mil milhões de euros! Por outro
lado, nós, os portugueses, já emprestámos ao
Novo Banco mais de seis mil milhões de euros. Mas emprestámos ou fomos obrigados a
“ emprestadar”? Os meus amigos dizem-me
( e eu constato) que jamais lhes foi pedida
qualquer autorização para esse empréstimo
( e eu corroboro) pelo que, sorrateiramente,
alguém nos anda a meter as mãos nos nossos
bolsos. Todos os anos, o famigerado Novo
Banco pede injecções de capital a nós (contribuintes) mas é um pedido algo fantasmagórico, pelo que este termo de “pede” deve
ser banido. Agora, em 2020 e devido ao COVID-19, já o presidente executivo do mesmo
Novo Banco alertou que em 2021 deverá haver uma nova chamada de capital. E sabe-se

lá de quanto! Mas voltando ao antigo BPN,
diz.se que as duas empresas públicas, suas
herdeiras, já receberam os tais cinco milhões
de euros de empréstimo do Estado, perdão, de
nós, sacrificados contribuintes, mas tais Empresas lutam com muitos problemas de ordem
financeira, problemas esses muito afectados
pelo novo coronavírus! Isto está bonito, não
haja dúvida e se o terrível vírus continuar a
importunar-nos, confesso que não sei onde
isto irá chegar. Mas, prezados leitores, ainda
terei de voltar a falar do Novo Banco para lamentar que, segundo aquilo que me chegou
aos ouvidos, pode ainda vir a pedir mais novecentos milhões de euros ao Fundo de Resolução! Como é que o cidadão comum é capaz
de entender toda esta tramóia? Claro que não
entende, mas vai continuar a sentir que lhe
vão mexendo nos bolsos. Estamos, sem dúvida, envolvidos numa rede que nos embaraça
a todos e a verdade é que também sabemos
que existem culpados, alguns deles espertos
até dizer chega (com esta palavra não me estou referindo ao deputado André Ventura, de
forma nenhuma) e outros muito incompeten-
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A UÉvora assinou com a empresa SABIR o contrato de concessão da Quinta do Paço de Valverde.

Paço de Valverde acolhe Hotel
Construído nos inícios do século XVI e
classificado como imóvel de interesse público, o Paço de Valverde vai ser
transformado em unidade hoteleira.
O contrato de concessão, no âmbito do
programa REVIVE, foi assinado no passado mês de outubro
A Universidade de Évora assinou com
a empresa SABIR Investimentos o contrato de concessão da Quinta do Paço de
Valverde, no âmbito do Programa REVIVE, para a transformação do imóvel
numa unidade hoteleira.
Localizada a alguns quilómetros da
sede de concelho, a quinta, classificada
como imóvel de interesse público, integra um paço episcopal de inícios do século XVI, que serviu de local de descanso
para os membros da diocese, tendo, posteriormente, sido aí fundado um convento de frades capuchos, cuja comunidade
se instalou em 1517.
Na altura do lançamento do concurso
público, foi divulgado que a área a concessionar integrava ainda a capela do
Paço de Valverde, o claustro da Mitra,
zona de mata, várias pequenas capelas, o
jardim de Jericó e lago, aqueduto, sistema
hídrico e horta, entre outras valências
De acordo com a descrição no site do
programa REVIVE, do Turismo de Portugal, “do primitivo edifício quinhentista
conservam-se muitos vestígios arquitectónicos, alguns de feição manuelina,
como é o caso da capelinha existente
na cerca conventual, pavimentada com
azulejos da primeira metade do século
XVI”. Já no jardim de Jericó “sobressai o
lago dos cardeais, iniciado na segunda
metade do século XVII e decorado em
volta da estátua de Moisés”.

Segundo os autores do texto, destaca-se ainda no conjunto edificado a capela
do convento “pelo seu valor arquitectónico”: “Um perfeito exemplo de microarquitectura renascentista, onde a harmonia do traçado e a planta centralizada
em cruz grega revelam rara erudição e
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actualidade”.
Após a extinção das ordens religiosas,
em 1834, a quinta ficou na posse do Estado, que aí instalou um Posto Agrário.
Mais tarde foi Escola Prática de Agricultura e, depois, a Escola de Regentes Agrícolas, agregada, até hoje, à Universidade

de Évora, integrada no Pólo da Mitra da
instituição alentejana.
Com uma área bruta de construção de
quase 7500 metros quadrados, o imóvel
será reconvertido numa unidade hoteleira pela empresa SABIR Investimentos, que ganhou o concurso público de
concessão no âmbito do Programa REVIVE.
A cerimónia de assinatura do contrato foi antecedida por uma visita à propriedade, orientada por Filipe Themudo
Barata, professor do Departamento de
História da Universidade de Évora. Na
sessão, intervieram a reitora da Universidade de Évora, Ana Costa Freitas, da
secretária de Estado do Turismo, Rita
Marques, e a directora da SABIR Investimentos, Shahenaz Sadruin Ibrahim Ali.
Segundo a Universidade de Évora, a
propriedade já foi alvo de obras de recuperação, que incidiram nas capelas
de São João do Deserto, de São Teotónio
e das Penhas, e, recentemente, “recebeu
financiamento para a reabilitação dos
sistemas hidráulicos e a consolidação
dos muros e pavimentos”, no âmbito do
Programa Valorizar, dinamizado pelo
Turismo de Portugal.
O Programa REVIVE é uma iniciativa
conjunta dos ministérios da Economia,
Cultura e Finanças, com a colaboração das autarquias e a coordenação do
Turismo de Portugal. A iniciativa abre
o património imobiliário público ao
investimento privado, através da concessão da sua exploração, por concurso público, para o desenvolvimento de
projectos turísticos que preservem e valorizem a identidade histórica, cultural
e social do país.

Município de Reguengos de Monsaraz vai
desenvolver campanha “+ Comércio Local”
O Município de Reguengos de Monsaraz
vai desenvolver a campanha “+ Comércio
Local” para apoiar e dinamizar a atividade económica local do concelho, mitigando os efeitos negativos da pandemia
de covid-19. A iniciativa decorre de 8 de
dezembro a 30 de março de 2021 e visa
incentivar as compras no comércio local,
prestadores de serviços, unidades de alojamento, estabelecimentos de restauração e de bebidas
Por cada compra no valor mínimo de
10 euros nas lojas e estabelecimentos do
concelho que aderirem à campanha e de
7,5 euros ou superior nas bancas do Mercado Municipal de Reguengos de Mon-
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saraz entre os dias 15 de dezembro e 1 de
março de 2021, o comprador poderá ficar
habilitado aos sorteios que vão decorrer
nas terças-feiras de cada semana no Salão
Nobre dos Paços do Concelho. Em cada
sorteio vão ser sorteados sete vouchers de
desconto de 30 euros cada um para serem
utilizados em compras até ao dia 30 de
março de 2021 nos espaços que participarem na iniciativa e que vão estar identificados com um dístico da campanha.
Os cupões de participação fornecidos
pelas entidades aderentes deverão ser
devidamente preenchidos e entregues
pelos compradores na autarquia através de e-mail (maiscomercio@cm-re-

guengos-monsaraz.pt), pelo WhatsApp
(968562655) ou depositados na tômbola
que vai estar colocada na portaria da
câmara municipal. Os vencedores serão
contactados pela autarquia e os vouchers
com descontos deverão ser levantados no
Serviço de Desenvolvimento Económico
e Turismo.
José Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, afirma que “a autarquia dinamiza esta campanha num momento complexo da vida
do nosso tecido empresarial, porque lutar
pelo comércio local é lutar pela economia
do concelho e por grande parte da sua população”.

Novembro – Mostra Gastronómica do Concelho de Arraiolos
No mês novembro de 2020 a Mostra Gastronómica do Concelho de Arraiolos acontece nos restaurantes do concelho pondo
na mesa os sabores da cozinha arraiolense
com toda a tradição alentejana, acompanhada pelos vinhos de castas selecionadas, pelos doces conventuais, pelos queijos e pelo mel, envolvendo imemoriáveis
sabores e temperos antigos com salsa e
manjerona, para citar apenas algumas

das ervas aromáticas, que enchem de bons
aromas a “Empada de Arraiolos ®”, cujo registo da marca é um ato importante para
salvaguardar “referências dos usos e costumes, que fazem parte do nosso património cultural e identitário.”
A gastronomia arraiolense, a “Empada de Arraiolos ®” e o artesanato de
maior relevo para o nosso concelho, reconhecido em todo o mundo: o Tapete

de Arraiolos, constituiem um incentivo
importante para a dinamização da economia local.
A Câmara Municipal de Arraiolos ciente
da importância de fomentar e dinamizar
a atividade económica, considera que esta
ação é um contributo determinante no
caminho que é necessário percorrer, para
atingir o objetivo de criar melhores condições para o emprego e para a população.

Para quem nos visita esta é uma oportunidade para conhecer o que de melhor
tem a nossa terra – o Tapete de Arraiolos
– a Gastronomia - o Património monumental edificado – e a cultura do concelho, bem como o Centro Interpretativo do
Tapete de Arraiolos.
Sem esquecer as recomendações da Direção Geral da Saúde, visite o nosso concelho.

PUB

14

15

Novembro ‘20

Radar
“Há momentos que, por terem sido marcados pela chuva se tornaram memoráveis e/ ou bem mais divertidos!”.

Dias de chuva
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

Há que dizê-lo, sem medos, não gosto do
inverno. Não gosto de frio e não consigo ver
beleza alguma num dia de chuva. Sempre
ouvi dizer que as pessoas que nasceram
nos meses frios gostam de chuva e frio.
Logicamente, quem nasceu nos meses de
verão, gostará de calor e sol. E a verdade é
que este conhecimento comum bate certo
se pensar em mim e na minha irmã. Sendo
a minha irmã uma nascida em outubro, é
uma grande apreciadora das golas altas, do
frio e dos cachecóis. Já eu, que sou a mulher
de junho, sou uma apaixonada do chinelo,
das alças e do calor a aquecer-me as costas
enquanto caminho. Como tal, obviamente,
só poderia odiar dias de chuva. Quem pode
gostar daqueles dias sombrios, húmidos,
desagradáveis? Quem poderá ficar bemdisposto quando acorda, coloca o nariz de
fora e percebe que o dia está chuvoso? Dizem
que há pessoas que gostam disso…tenho
cá para mim que só poderão ser pessoas
estranhas com graves problemas por resolver!
Abdicando das ironias, o certo é que eu prefiro
os dias de sol e tenho tendência a esquecer
as necessidades óbvias de repor recursos
hídricos e, como tal, esquecer a necessidade
extrema de existir chuva. Por minha vontade
poderia ser verão o ano inteiro, poderíamos
ter temperaturas de 30 graus os doze meses
do ano e a chuva podia dar o ar da sua graça 2
a 3 vezes nos 365 dias que compõem um ano
civil. Com certeza que viveria bem e feliz.
Fernando Pessoa, ou melhor, o seu
heterónimo Alberto Caeiro, escreve que “um
dia de chuva é tão belo como um dia de sol.
Ambos existem. Cada um é como é”. De
acordo com este pensamento, há que aceitar
cada dia com o melhor que ele nos poderá
oferecer, seja ele de sol ou de chuva. Mas…
eu gosto é de dias de sol. Deixam-me bemdisposta. Renovam-me a alma e a energia!
Contudo…há momentos que, por terem
sido marcados pela chuva se tornaram
memoráveis e/ ou bem mais divertidos! Cito,
a título de exemplo, uma ida a uma Feira
Medieval que me obrigou a um encontro
imediato com a chuva. Relembro que, assim
que cheguei, se iniciou um temporal a sério,
com relâmpagos, com o dia a transformarse em noite em segundos…o tempo de nos
abrigarmos e parecia que tínhamos levado
um banho! Voltei mais vezes a esta feira…

Fotografia: Ryoji Iwata

mas esse dia é relembrado com maior nitidez.
As conversas com desconhecidos no nosso
abrigo enquanto esperávamos que a chuva
passasse, as gargalhadas pós-temporal ainda
que com a roupa húmida, a certeza que
finalmente és um adulto porque aprendeste

a relativizar estes contratempos, tornaram
este dia memorável e inesquecível. À conta
de momentos como esse dei por mim a pensar
que a chuva poderá não ser tão negativa como
à partida a descrevi e que, muitas vezes, ela
nos traz situações simpáticas, divertidas,

memoráveis, aconchegantes,… Por exemplo,
quem não experimentou já a sensação de
andar à chuva e em seguida chegar a casa e
tomar um banho quente? Haverá alguém que
não goste de ouvir a chuva cair enquanto
lancha umas belas torradas (se forem de
lume, ainda melhor) e bebe um chá quente?
Quem não se espreguiçou com gosto quando,
no quentinho da sua cama, ouviu que, lá fora,
havia um dilúvio? E passar um domingo a
tarde a “sofazar”, vegetando no sofá a ver
um daqueles filmes de domingo à tarde
enquanto na rua está chuva e frio? Ler, à
lareira, enquanto “no resto do mundo” chove,
com o teu animal de estimação aos pés é
uma verdadeira terapia! Ser conduzida, num
dia de chuva, naquele ambiente quentinho e
aconchegante do carro, enquanto se ouve uma
boa música é algo que adoro! E as trovoadas
de verão? Quem não saiu de propósito de
casa, ao ver cair uma trovoada de verão, para
poder sentir a chuva na pele? Por fim…quem
nunca deu um beijo à chuva porque tinha
visto num filme e tinha achado extremamente
romântico? (Apesar da maioria das pessoas
que conheço terem detestado a experiência).
Volto a dizer: sou uma mulher que precisa de
sol, que adora a energia que ele lhe transmite.
Mas a verdade é que também preciso da chuva,
de quando em vez, e que, pensando bem, ela
até tem o seu encanto. A verdade é que existem
muitas situações que me sabem bem melhor
quando está um dia de chuva… A verdade é
que preciso da chuva para dar valor ao sol.
Haverá algo mais bonito que ver o sol brilhar
depois de uma chuvada? Haverá algo mais
bonito que um perfeito arco-íris?
Depois disto tudo, concluo que sou uma
antítese constante, sou chuva e sol: é o sol que
me energiza. É o sol que me faz querer sair.
É o sol que me deixa bem-disposta ainda que
tenha sido obrigada a madrugar.
Mas a chuva, essa, transforma-me na
mulher mais caseira, na mulher do aconchego,
na mulher mais serena e ponderada. Se por um
lado, e como diz a célebre frase “a chuva não
me assusta que eu sou feita de sol”, também
sei, por outro lado, que se queres um arcoíris terás de enfrentar a chuva. É através dele
que percebemos que a vida tem as cores que a
gente pinta: cor de chuva, cor de sol…ou, bem
melhor, as cores do arco-íris, que resultam de
uma mistura dos dois.

Lince Ibérico bem adaptado no Vale do Guadiana
A taxa de nascimentos na população de
linces ibéricos do Vale do Guadiana é a
mais elevada da Península Ibérica, segundo os resultados dos censos 2019 divulgados no passado mês de outubro pelo
Instituto da Conservação da Natureza e
Florestas (ICNF).
Os resultados indicam que a taxa de
nascimentos (taxa de produtividade) no
Vale do Guadiana é a mais elevada na península, sublinhando que, em 2019, das
13 ninhadas referenciadas, três geraram
cinco crias cada uma, quando anteriormente o máximo registado foi de quatro
crias por ninhada.
O ICNF adianta que esta taxa de nascimentos é “reveladora de abundância de
alimento, de disponibilidade e adequabi-

lidade de habitat e de tranquilidade proporcionada pelos proprietários e gestores
do território, além de aceitação pela população residente”.
Os resultados dos censos revelam também que a população de linces ibéricos
no Vale do Guadiana atingiu, no final
de 2019, um total de 107 exemplares, dos
quais 61 são adultos com mais de um ano
e 46 crias nascidas na primavera do ano
passado, a partir de 13 fêmeas reprodutoras, de entre um total de 27 fêmeas referenciadas.
Os machos adultos ou sub-adultos atingiram um total de 34 exemplares, precisa
o ICNF.
A população do lince ibérico foi reintroduzida no Vale do Guadiana a partir
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de 2015, no âmbito do projecto ibérico
LIFE+Iberlince. Durante o ano de 2019,
a área ocupada ou utilizada pelos linces
sofreu um acréscimo significativo, tendo
ultrapassado os 300 quilómetros quadrados, agrupados em quatro núcleos que
se distribuem pelos territórios de Serpa,
Mértola, Castro Verde e Alcoutim.
O ICNF informa que estes dados resultam de um trabalho exigente de monitorização realizado pelos elementos do Departamento de Conservação da Natureza
e Florestas do Alentejo, do ICNF, com recurso a técnicas inovadoras de seguimento e detecção por telemetria e através de
foto-armadilhagem. Parte do trabalho foi
realizado de modo articulado entre Portugal e Espanha.

Sede Rua Werner Von Siemens, n.º16 -7000.639 Évora
Email geral@registo.com.pt

Fotografia: Agência ECCLESIA

SEMANÁRIO

COVID19

Regras do
Recolher
obrigatório
O Conselho de Ministros aprovou
neste sábado o recolher obrigatório para os 121 concelhos que estavam sujeitos ao dever cívico de
recolhimento como medida para
travar o crescimento exponencial
da pandemia de covid-19. A medida entra em vigor na segunda-feira, dia 9, ao abrigo do estado de
emergência.
Durante os dias úteis, o recolher
obrigatório vigora entre as 23h e
as 5h e ao fim-de-semana entre
as 13h e as 5h, mas apenas nos
próximos dois fins-de-semana:
14/15 e 21/22. E aplica-se nos 121
concelhos que registarem mais de
240 novos casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias com o
objectivo de travar as contaminações durante o mês de Novembro,
frisou o primeiro-ministro.
Durante o período de recolhimento obrigatório, a restauração
nos 121 concelhos terá de estar
fechada, mas poderá servir em
take-away. No período de perguntas dos jornalistas, António Costa
esclareceu que o take away dos
restaurantes “está disponível”. “Os
restaurantes estão a funcionar, as
pessoas podem não ir lá, mas [os
estabelecimentos] podem fazer
entrega das refeições”, disse.
PUB

Cultura

III Festival
Internacional
de Percussão

O III Festival Internacional de Percussão de
Évora, direção artística
de Vasco Ramalho
promovido por Eborae
Musica- Associação e
Conservatório realizou-se no passado fim de
semana e teve como
formadores: Tiago Rêgo
(Adufes), Frame Drums
(Percussão Tradicional),
Boomwhackers (Percussão Tradicional), Mário
Fernandes (Música de
Câmara), Hugo Danin
(Bateria).
Os Workshops decorreram no Convento dos
Remédios em Évora.
Do programa constaram
os seguintes Concertos no Convento dos
Remédios: Concerto de
Abertura com Algarve GP
Contemporânea formado
por Vasco Ramalho, Pedro Branco, João Palhas,
Luis Casal;– La Mar de
la Musica;– Concerto de
Encerramento com todos
os participantes.
No Encerramento foram
apresentados os trabalhos realizados durante
o Festival, nos vários
Workshops e participarão os formandos e os
formadores.

Igreja

D. Francisco
Senra
Coelho dirige
mensagem de
Coragem e
solidariedade
O arcebispo de Évora, D. Francisco Senra Coelho, deixou mensagem aos concelhos abrangidos
por este confinamento parcial e
aos respetivos párocos uma “palavra de coragem, de apreço, de
solidariedade e de muita comunhão”
“Dirijo uma palavra de coragem, de apreço, de solidariedade e de muita comunhão, como
vosso Arcebispo, quero que saibam que vos acompanho com
a minha oração e proximidade,
confiando-vos a Nossa Senhora
da Conceição, e invocando sobre
vós a bênção de Deus”, pode ler-se na nota enviada à Agência
ECCLESIA.
O arcebispo de Évora dirige-se aos autarcas, aos médicos e
demais profissionais de saúde e
a todos os que estão envolvidos,
direta e indiretamente, nesta

“preocupante situação”.
No total são 121 os concelhos
que vão entrar em confinamento parcial, dos quais sete estão
localizados na área geográfica
da Arquidiocese de Évora, nomeadamente: Alcácer do Sal;
Benavente; Borba; Estremoz; Redondo; Viana do Alentejo; e Vila
Viçosa.
Papa Francisco anuncia
Consistório
O Papa Francisco anunciou a
realização de um consistório
para a nomeação de 13 cardeais,
a 28 de novembro.
A lista inclui nove eleitores (cardeais com menos de 80
anos de idade) num eventual
conclave, com responsáveis da
Cúria Romana, arcebispo de várias partes do mundo, do Ruanda ao Brunei, e o guardião da

comunidade franciscana de
Assis.
A celebração vai acontecer na
vigília do I domingo do Advento, início do ano litúrgico no calendário católico e tempo de preparação para o Natal.
“Rezemos pelos novos cardeais, a fim de que, confirmando
a sua adesão a Cristo, me ajudem
no meu ministério de bispo de
Roma, pelo bem de todo o santo
povo fiel de Deus”, pediu Francisco, após a recitação da oração
do ângelus, perante centenas de
peregrinos reunidos na Praça de
São Pedro.
Este vai ser o sétimo consistório do atual pontificado, após os
realizados a 22 de fevereiro de
2014, 14 de fevereiro de 2015, 19
de novembro de 2016, 28 de junho de 2017, 28 de junho de 2018
e 5 de outubro de 2019.

