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Conferência
sobre Turismo
sustentável

Mediterrâneo
com menos
biodiversidade

UÉ acolhe
Defesa
mulheres afegãs distribuição
e estudantes
postal diária

PÁG.06 Fórum decorre em Setembro
e conta com mais de 140 especialistas.
É a primeira edição desta conferência
mundial sobre turismo sustentável e o
seu secretário-geral, Christian Delom,
acredita que serão também os próprios
turistas a “pedir” a transformação do
sector.

PÁG.08 O relatório de cientistas franceses

PÁG.12 A UÉ anunciou na passada

PUB

tem por base investigações aprofundadas
sobre estudos publicados ao longo dos últimos 30 anos, reunindo a monitorização de
mais de 80 mil populações animais nesta região do globo, onde “as alterações climáticas
são mais rápidas e o impacto da actividade
humana mais forte do que noutro lugar”.

quarta-feira, que vai disponibilizar 10
postos de trabalho a mulheres afegãs, em
várias áreas, e permitir o acesso a estudantes daquele país, face à “crise humanitária no Afeganistão”. A UÉ explicou
que estes postos de trabalho vão ser “em
várias áreas no seio da universidade”.

PÁG.14 A Câmara Municipal de Arraiolos reunida no dia 25 de agosto deliberou
aprovar uma tomada de posição relativa
aos atrasos verificados na distribuição de
correio, no concelho de Arraiolos, onde o
serviço não é prestado, diariamente.
A reabertura constituiu uma melhoria do
serviço público de correios.
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Atual

A Abrir

A região do Alentejo “tem o primeiro Starlight Tourism Destination do mundo, o Dark Sky Alqueva”.

BOM REGRESSO, REGISTO!
VELEZ CORREIA

Major

É com o maior prazer que vejo o regresso do
nosso REGISTO que a pandemia obrigou a
interromper por uns tempos largos. E, como é
evidente, é igualmente com o maior prazer que
volto à minha coluna para falar essencialmente do nosso país que se encontra à beira dumas
eleições autárquicas, que estão no auge, com
promessas e mais promessas, como é hábito
desde o 25 de Abril de 1974. Só com mais de
40 anos de idade ouvi falar em eleições livres,
visto que até então tudo era feito duma forma
muito esquisita, como todos sabemos. Todos,
não é muito certo, pois as novas gerações, sobretudo aqueles que pouco se interessam pela
História, não conhecem bem os acontecimentos de quase 50 anos em que viveu Portugal. E,
como sou alentejano, tenho a obrigação de “puxar a brasa à minha sardinha”, recordando esses
tempos muito difíceis em todo o país, sobretudo
na maior província do Portugal de então e atual,
o nosso muito querido e esquecido Alentejo.
Mas não foi só esquecido nessa época, visto
que o tem sido também depois da Revolta que
os militares fizeram há precisamente 47 anos.
Onde está uma ferrovia em condições, isto é,
com a dignidade dum país com lugar na União
Europeia, de onde vieram tantos milhões de
contos e euros desde os finais da década de 80
do passado século, obviamente? Para que serve
um aeroporto, onde se gastaram milhões e foi
fixado há anos junto à cidade de Beja, jamais
sendo devidamente aproveitado para desenvolver o turismo da região com a criação de muitos
postos de trabalho e, simultaneamente, a fixação de muita gente, sobretudo gente jovem? Foi
erguida a grande obra da Barragem de Alqueva,
mas muitos dos projetos a ela ligados, sobretu-

do da zona do turismo, ainda estão por realizar.
Porquê? Claro que eu não consigo responder
a estas questões, mas gostava (e os leitores do
Registo também) que alguém respondesse com
objetividade. Se o aeroporto estivesse a funcionar, tenho a certeza que vários hotéis já teriam
nascido. E por que motivo não estão? Por estar
longe de Lisboa? Não posso acreditar, porque
com as novas tecnologias, do longe faz-se perto
e os aeroportos portugueses não servem apenas
para servir a grande Lisboa, o Porto e Faro. O
Alentejo não merece? Devo lembrar os senhores que governam o país que Lisboa está a pouco mais de uma hora do aeroporto de Beja. Sim,
uma hora! Mas para tal precisa de uma ferrovia
em condições para servir os turistas que nos
visitam e que não desejam apenas conhecer a
capital, mas um dos maiores lagos artificiais
da Europa (senão o maior) e os encantos deste
Alentejo imenso. E tantos são!
Mas as eleições estão à porta e o covid parece que nos está a dar uma certa tranquilidade.
Portanto, as populações terão de votar no seu
candidato preferido, depois de o conhecerem na
sua profundidade e de se convencerem que será
o ideal para presidir aos destinos do seu concelho. Há que refletir no sentido de ser ele (ou
ela) a pessoa indicada para promover a união
entre concelhos e tudo fazer, até à exaustão,
para que o Alentejo saia do seu marasmo e se
imponha perante o resto do país e da União Europeia. Um presidente que se saiba impor pela
sua inteligência, pelo seu dinamismo, pela sua
educação e extraordinária capacidade de trabalho. Que saiba agregar para o concelho empresas que criem muitos postos de trabalho e que
tenha uma sólida formação para apresentar ao

Governo algo que transforme radicalmente este
pobre Alentejo. É claro que não estou a falar de
um “Santo Milagreiro” (ou Santa) para presidir
aos destinos do seu concelho, mas de uma pessoa real, com os pés bem assentes no chão e que
se sacrifique para tornar em realidade os seus
sonhos.
Quando eu soube que determinada pessoa
do sexo masculino seria candidato a uma câmara do nosso Alentejo exultei de alegria, não
para meu proveito, mas porque conheço muito bem as capacidades desse HOMEM (com
letras maiúsculas) para realizar um trabalho
extraordinário, porque sabe perfeitamente a
forma como se deve movimentar para alcançar
os seus objetivos e transformar o seu concelho
num grande monumento ao progresso, atraindo
gente para o seu seio, pois trata-se de um ser
humano dotado de uma rigorosa exigência consigo próprio, grande integridade de carácter e
coragem moral que consegue assumir quando
as circunstâncias o impõem. É Homem de rara
sensibilidade para os problemas humanos e irá
empenhar-se para os resolver com coragem e,
se necessário for, com audácia, embora não lhe
falte o bom senso e ponderação. Dotado ainda
de um grande espírito de sacrifício, conjugado
com um bem organizado emprego do tempo,
este Homem, com elevado sentido das responsabilidades e imaginação criativa, vai saber
imprimir um ritmo adequado na sua ação de
presidente duma Câmara do nosso Alentejo. Só
precisa que as gentes do referido concelho reconheçam ou venham a reconhecer o seu valor,
que o autor destas linhas sobejamente conhece,
pois dele recebeu uma grande prova de Humanidade, quando ao fim de mais de 30 anos na

presidência de um Núcleo da Liga dos Combatentes, teve a imensurável alegria de o encontrar
na chefia duma organização ligada ao Governo
e dele receber a maior prova de grande interesse
em prol da massa associativa daquela Instituição, interessando-se pela construção dum Lar
para servir os antigos e atuais combatentes de
Portugal e suas famílias. E foi o único neste
nosso país que se empenhou nesse sentido (o
único, repete-se), visto que o mesmo funciona
em Estremoz, devidamente servido por gente
capaz e com mais de 70 utentes. É o único, feito
de raiz, que existe em todo o território nacional.
Portanto, este meu trabalho não se pode inserir
na campanha eleitoral que está em voga, mas
para lembrar as populações do concelho de
Viana do Alentejo o que de benéfico terão na
presidência da Câmara, se assim o decidirem
pelo voto. É preciso que saibam separar o trigo
do joio, até porque com estas palavras não estou
a sugerir nada, absolutamente nada para meu
proveito pessoal, pois sou homem com cerca de
90 anos de idade, não pertenço ao concelho em
questão e muito menos faço parte de qualquer
lista, como é evidente. O que não posso esquecer é que este Homem deu-me uma das maiores
alegrias da minha vida, porque abriu um caminho largo para a feitura do (permitam-me que
torne a repetir) único Lar do país para o fim a
que se destina e nada para meu proveito pessoal.
Desejo as maiores felicidades ao Dr. António
Costa da Silva e oxalá que, daqui por uns anos, a
população do concelho acima referido lhe saiba
agradecer muito melhor do que lhe agradeceu o
velho militar que está à frente dos destinos da
instituição Liga dos Combatentes.
Por último, felicito o REGISTO pelo seu regresso.

Combate ao cancro exige reforço do
serviço publico

JOÃO PIMENTA LOPES

Biólogo

O Parlamento Europeu constituiu em Setembro do ano passado uma Comissão Especial
sobre a Luta contra o Cancro (BECA) que tem
por objectivo, apresentar recomendações para
o plano europeu de combate ao cancro que a
Comissão Europeia tem em curso.
A incidência de cancro na UE é significativa, estimando-se cerca de 2,7 milhões de novos casos de cancro e 1,3 milhões de mortes
por cancro em 2020 e 100 milhões de novos
casos nos próximos 25 anos.
No final de Julho, foi apresentado e discutido na BECA o projecto de relatório, que se
pretende ser aprovado até ao final deste ano.
O documento apresentado, revela-se bastante completo, cobrindo extensivamente vários
conceitos produzidos na luta contra o cancro,
a diversidade de diagnósticos e necessidades
de intervenção, abordando as respostas quer
do ponto de vista de dos cuidados de saude,
quer do ponto de vista da investigação.
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O projecto de relatório, que acompanha globalmente a estrutura da comunicação da Comissão de Março deste ano, padece das mesmas limitações de fundo: uma quase ausência
do papel do serviço público, determinando
uma abordagem mercantilista da resposta,
alinhado com as intenções de liberalização e
privatização deste sector fundamental.
Uma insuficiência na afirmação do caracter fundamental dos serviços públicos de
saúde no combate ao cancro em todas as suas
dimensões sobre o qual importa intervir para
corrigir. Se alguma coisa a situação epidémica evidenciou foi o papel incontornável e essencial do serviço público na resposta, pesem
os fortes constrangimentos ao investimento
público que as políticas da União Europeia
têm imposto aos Estados, com graves consequências para a saúde das populações, também na resposta oncológica.
A garantia do acesso a tratamentos e acom-

panhamento médico, eliminando as desigualdades e discriminações existentes e que o
projecto de relatório identifica, exige a gratuitidade da resposta, prerrogativa só possível se
enquadrada num serviço nacional de saúde,
público, universal, de qualidade e gratuito.
O relatório apela a maior transparência na
utilização de recursos públicos por parte da
indústria farmacêutica e suas multinacionais.
Mas não é apenas mais transparência que se
exige. A mobilização de recursos públicos, nomeadamente por via dos fundos comunitários
disponíveis, devem ser rapidamente mobilizados, livres de condicionalidade política ou económica, para a causa pública, em função dos
interesses de cada povo. O que se exige, e também aqui devemos aprender com a epidemia,
é o necessário reforço, no quadro da soberania
de cada Estado, do investimento público na investigação e na inovação do medicamento nas
instituições públicas, no meio académico, nos

centros e unidades de investigação e nos estabelecimentos públicos de saúde, assim como
na capacitação da produção.
Entre outros elementos que merecem reflexão mais fina, será a defesa do interesse
e serviço público e da soberania dos Estados
que nortearão a intervenção dos deputados
do PCP neste relatório e nesta temática. Uma
intervenção que não começa agora. Exemplo disso, foram as perguntas feitas no final
do ano passado, pelos deputados do PCP no
Parlamento Europeu, sobre as medidas que a
Comissão Europeia previa para, entre outros,
a mobilização de meios nos fundos europeus
para o apoio a serviços públicos no âmbito
da prevenção e combate ao cancro, ou a mobilização de meios para a investigação no
combate ao cancro, nomeadamente, sobre os
factores determinantes sociais (por exemplo,
estilo de vida, ambiente, exposição no local
de trabalho, mas também o sexo e idade).

Ficha Técnica
Director Nuno Pitti Ferreira TE194A (TE738) (nuno.pitti@registo.com.pt)
Registo ERC nº125430
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Conferência Internacional Astroturismo
by Starlight em Mourão e Évora
A I Conferência Internacional de Astroturismo by Starlight vai ser realizada nas
localidades alentejanas de Évora e Mourão, entre 8 e 11 de Setembro, com oradores internacionais e a entrega de prémios.
O evento é organizado pela Fundação
Starlight e pela Associação Dark Sky, em
parceria com o Centro Interdisciplinar de
História, Culturas e Sociedades (CDEHUS)
da Universidade de Évora, contando ainda com a participação da Organização
Mundial de Turismo das Nações Unidas
e o apoio de diversos parceiros.
“A escolha do Dark Sky Alqueva” para
a realização desta conferência “tem um
significado especial”, admitiu à agência
Lusa a presidente da Associação Dark
Sky, Apolónia Rodrigues. A responsável
lembrou que a região do Alentejo “tem o
primeiro Starlight Tourism Destination
do mundo, o Dark Sky Alqueva”, criado
com base num “modelo integrado de desenvolvimento sustentável de destinos
em que o recurso-chave é o céu nocturno
protegido”. E, a partir daqui, “nasceram
conceitos próprios como o ATT-Astrotourism e o Dark Sky”, explicou a fundadora
do projecto.
A conferência vai, “sem dúvida”, contribuir para o crescimento da procura deste
tipo de turismo no Alentejo nos próximos
anos, afiançou. “Representa mais exposição mediática e divulgação, seja pela presença dos participantes e oradores, mas
também pelos projectos, acções ou iniciativas que poderão resultar após a conferência”, estimou Apolónia Rodrigues.
Proteger o céu nocturno
De acordo com o programa, o primeiro
dia da conferência internacional vai ser
dedicado aos “Destinos Starlight, Monitores e Guias”, para troca de experiências e
debate de temáticas associadas ao desenvolvimento e implementação dos destinos certificados pela Fundação Starlight.
Depois, a 9 e 10 de Setembro, tem lugar
a conferência principal, no Auditório do
Colégio do Espírito Santo, na Universidade de Évora, com um painel internacional de oradores. “Serão debatidos temas

fundamentais ao desenvolvimento de
destinos de astroturismo enquanto sistemas dinâmicos e complexos e que devem
promover a melhoria do seu principal
recurso, o céu nocturno”, indicou a organização.
Entre os oradores destacam-se as presenças de Andy Howell, líder do grupo de
supernovas no Observatório Las Cubres
e professor adjunto do departamento de
física da Universidade da Califórnia (Estados Unidos da América). Susana Malón,
“conhecida dentro da área da iluminação” e distinguida pelo trabalho na “protecção do céu nocturno”, um “tema especial e relevante para uma das missões da
Associação Dark Sky”, será outro nome
em foco, “mas todos os oradores internacionais vão trazer um elemento especial
em debate”, frisou.
A estes, juntam-se oradores nacionais
que são “reconhecidos internacionalmente pelo seu trabalho”, acrescentou.

São os casos de Miguel Claro (astrofotografia), Raul Lima (combate à poluição
luminosa), Pedro Russo e João Retrê (divulgação em ciência), Áurea Rodrigues
(pioneira na investigação em astroturismo) e Fábio Silva (arqueoastronomia).
Prémios Starlight
Durante este evento, no dia 10, vão ser entregues os Prémios Starlight 2020, nas categorias de Iluminação Inteligente e Inovação, Astroturismo e Desenvolvimento
Empresarial Ligado à Protecção do Céu,
Educação e Divulgação da Astronomia e
Melhor Alojamento Starlight. Nesta edição, não há vencedores portugueses, “mas
o Dark Sky Alqueva já recebeu um reconhecimento da Fundação Starlight em
2019”, destacou Apolónia Rodrigues.
O programa da conferência inclui uma
visita ao Observatório Oficial Dark Sky
Alqueva, na Aldeia da Cumeada, no concelho de Reguengos de Monsaraz, e, no

dia 11, uma visita guiada pela cidade de
Évora e a Starlight Party Alqueva, no Castelo de Mourão, com oficinas, prova cega
de vinhos, ioga ao pôr-do-sol, observação
solar, palestras e observação do céu, entre
outros momentos.
O Dark Sky Alqueva, criado em 2007, é
o primeiro destino de astroturismo português e tornou-se, em 2011, no primeiro
Starlight Tourism Destination do mundo.
Em 2018, passou a ser também o primeiro destino turístico transfronteiriço deste
género, com dez concelhos portugueses
e 13 municípios espanhóis numa área de
quase 10 mil metros quadrados em torno
a albufeira de Alqueva.
A Fundação Starlight é uma entidade
sem fins lucrativos que “reúne, coordena
e gere um conjunto de ideias, projectos,
pessoas, reflexões e actividades” que oferecem à sociedade “uma forma diferenciada de valorizar o céu estrelado”, disse
a organização da conferência.

Câmara Municipal de Redondo volta a conquistar
”Marca de entidade empregadora inclusiva“
Depois de ser reconhecida pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP), em 2019, como “Entidade Empregadora Inclusiva”, a Câmara Municipal
de Redondo volta a ser reconhecida com
o selo que distingue os empregadores
que contribuem para um mercado de
trabalho aberto e inclusivo e que se diferenciam nos domínios do recrutamento,
desenvolvimento e progressão profissional; manutenção e retoma do emprego;
acessibilidades; e serviço e relações com
o exterior.
Ao abrigo do programa Emprego Apoiado em Mercado Aberto, para pessoas portadoras de incapacidade ou deficiência
e com capacidade de trabalho reduzida,
este trabalho inclusivo e de integração

visa, sobretudo, promover a autoestima, a
motivação e a qualidade de vida dos colaboradores, em regime de emprego apoiado, potenciando competências pessoais,
sociais e profissionais.
Na sequência do trabalho que tem vindo a desenvolver no âmbito do combate
às desigualdades, da eliminação de barreiras e da promoção da integração social,
a Câmara Municipal de Redondo distingue-se, assim, por assumir um papel
determinante nas áreas da igualdade de
oportunidades e da responsabilidade social, alicerçadas numa gestão inclusiva.
O selo será atribuído numa cerimónia
em data a anunciar.
De referir ainda que a Marca é atribuída
de dois em dois anos, nos anos ímpares.
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Crónicas
“De Espanha, para além de muitas outras coisas, vem algo de que eu, pessoalmente, gosto muito: a sesta.”

Apologia da sesta!
ESTEFÂNIA BARROSO

Professora

Sempre ouvi dizer que “De Espanha, nem
bons ventos, nem bons casamentos”. Penso
que tal afirmação remonta ao “tempo dos
reis” (adoro usar esta expressão, que define
tão pouco do arco temporal a que nos
referimos), sobretudo ao tempo dos Filipes e
à nossa perda de independência. Contudo, é
uma máxima que se manteve até aos nossos
dias, ainda que hoje seja utilizada, penso eu,
mais num tom de graça do que propriamente
com o sentimento que era pronunciada nos
ditos tempos dos Filipes (não quero, de modo
algum, ser acusada de lançar no “papel”
ideias xenófobas).
Um facto é que de Espanha, para além
de muitas outras coisas, vem algo de que
eu, pessoalmente, gosto muito: a sesta.
Considero que, nesse aspeto, os nuestros
hermanos compreenderam a vida de uma
forma bem mais correta do que aqui os seus
irmãos portugueses e instituíram a sesta,
aquele soninho de curta duração após o
almoço como uma instituição na qual não se
deve mexer. Sim, eu sei que é uma tradição
espanhola que se está a perder aos poucos,
mas eu prefiro acreditar que, lá por terras
de Espanha, os trabalhadores continuam
a ter uma hora de almoço alargada para
assim poderem desfrutar da sesta que todo o
trabalhador deveria poder usufruir.
Sou pela sesta pós-almoço. Em tempo
de férias, sempre que posso, dormito uma
meia hora depois de rechear condignamente
o estômago. Mas também sou pela sesta de
fim de tarde, quando estamos a trabalhar
e chegamos a casa cansados. A verdade
é que poderia iniciar um movimento prósesta porque eu sou mesmo é a favor da
possibilidade de descansar uns 20 ou 30
minutos quer seja a seguir ao almoço, quer
seja ao fim da tarde. E, sim, só 20 ou 30
minutos. É a isso que se chama sesta e não a
uma tarde inteira passada a dormir, seja num
sofá, seja à sombra de uma qualquer árvore.
E não se pense, desde já, que aqueles que
defendem e que podem usufruir de uma
sesta pós-almoço são os preguiçosos que só
pensam em dormir! A verdade é que a ciência
já provou que a sesta traz benefícios. Existem
estudos que nos dizem que apenas 20 a 30
minutos de uma sesta permitem recuperar

Photo by Cris Abney on Unsplash

o cansaço e refrescar a mente. (E a verdade
é que, sempre que me é possível dormir
uma sesta destas, sinto que fico com força e
energia redobrada!). Esses estudos referem
também que uma sesta de qualidade ajuda a
combater o stress uma vez que ajuda a reduzir
as tensões provocadas pelo trabalho. Também
se afirma que uma sesta durante o dia poderá
melhorar a capacidade de aprendizagem. Um
estudo realizado por investigadores da NASA
demonstrou que a sesta aumenta as faculdades
cognitivas em aproximadamente 40%.
Estudos efetuados numa amostra de mais de

1000 pessoas demonstraram que as pessoas
que trabalhavam sem descanso obtiveram
uma pontuação mais baixa em testes de
inteligência. Os estudos em causa revelaram
ainda que a capacidade para memorizar e
realizar tarefas profissionais diminuiu nos
indivíduos que não dormiam, em comparação
com os indivíduos que dormiam após a
refeição. Posso ainda dizer-vos que a sesta
beneficia a nossa saúde de um modo geral e a
saúde cardiovascular, em particular, uma vez
que a sesta beneficia o coração. Convencidos
sobre a utilidade da sesta?

Volto a lembrar que falamos aqui dos
benefícios de sestas de 30 minutos que
poderão ser arrastadas, no máximo até aos
60 minutos (nos adultos). Caso assim não
seja, poder-se-á entrar num sono profundo o
que pode provocar confusão e indisposição
ao acordar além de poder contribuir para as
insónias à noite.
É claro que não é fácil dormir esta sesta no
nosso dia-a-dia. Ainda que algumas pessoas
tenham uma hora de almoço mais alargada
que lhes permitiria até fazer uma “sestinha”,
a verdade é que, a maior parte de nós, está
longe de casa e não se pode permitir esse luxo.
Vai daí (e voltamos aos “nuestros hermanos”)
umas mentes iluminadas criaram um
conceito bem simpático: cafés que oferecem
a possibilidade de se alugar um quarto para
fazer uma sesta. Não é isto fabuloso? É
claro que tudo isto não é novidade absoluta,
sendo que no Japão já existe muita oferta
baseada nesse conceito mas gostei da ideia
de já termos cafés aqui tão perto a pensar na
importância da sesta. Por mim, importem,
desde já, a ideia para Portugal!
A juntar a tudo isto tenho ouvido que
algumas escolas nos Estados Unidos estão
a criar nas escolas umas salas dotadas de
cadeirões confortáveis, luz suave e música
relaxante onde os professores poderão
descansar e, digo eu, dormir uma sesta.
Nunca sonhei em ir trabalhar para os Estados
Unidos mas assumo que sonho em trabalhar
numa escola que tenha uma sala destas!
Sou uma adepta das sestas. Sempre que
posso, procuro dormir uma sesta. E, cumpro
sem qualquer problema, os minutos máximos
“permitidos”. Uma sesta de 20 minutos deixame totalmente renovada e pronta para mais
umas horas de trabalho. A sesta preferida é,
claramente, aquela depois de almoço. Mas,
é verdade, a maior parte das vezes não me é
possível dormi-la. Assim sendo, e sempre que
posso, durmo a sesta do fim de tarde. E posso,
por isso, comprovar-vos que uma sesta de 20/
30 minutos nos dá muito mais do que aquilo
que à partida nos rouba (tempo).
Com toda esta dissertação, espero ter-vos
conquistado para a “equipa dos que dormem a
sesta”! Verão que apenas tirarão lucros desta
atividade…ou deveria dizer inatividade?

Movimento Associativo - Desporto
JOSÉ MANUEL PINTO

Dirigente Associativo

Apesar da Constituição da República Portuguesa
ser clara quanto à livre escolha dos cidadãos para
constituírem associações e nelas participarem
em plena liberdade, o “Estado” não deve transferir diretamente, para estas, os custos inerentes à
promoção de atividades de prática desportiva, ou
substituir o movimento associativo por sociedades desportivas, cujo objeto é o lucro.
O associativismo desportivo e o desporto
federado são subfinanciados pelos institutos
públicos, sendo que as autarquias se apresentam como entidades próximas que prestam um
apoio logístico inequívoco, em todo o país.
Para qualificar a atividade desportiva, com
destaque para a formação e/ou escalões jo-

vens é necessário um apoio financeiro que
responda aos encargos com treinadores, outros técnicos, seguros, instalações, transportes, exames médicos, etc.
Hoje assistimos à transformação de clubes
em empresas, o que altera a equidade entre
associações/clubes desportivos, pondo em
causa, pelo objetivo do lucro das sociedades
desportivas, a função social ou de disponibilização de atividades tendentes a dar oportunidade de fruição da atividade física ao cidadão, na sua aldeia, no seu bairro, na sua vila
ou cidade.
A Constituição da República Portuguesa
é perentória ao atribuir ao Estado a incum-

bência “em colaboração com as escolas e as
associações e coletividades desportivas, promover, estimular, orientar e apoiar a prática e
a difusão da cultura física e do desporto, bem
como prevenir a violência no desporto”.
A articulação e o planeamento, bem como
um diálogo constante com as Associações
Desportivas e ente os Institutos Públicos, as
Federações e as autarquias é fundamental
para que possamos ter uma atividade desportiva para as populações em geral, com benefício certo para muitas situações de saúde
pública.
Neste contexto não podemos deixar de
equacionar a prática de desportos coletivos

de forma amadora, sendo que é necessário
que na regulamentação laboral e de horários
de trabalho exista essa preocupação.
E no plano desportivo? Como será possível,
num futuro, que já é hoje, mesmo ao nível da
nossa região, manter um quadro de igualdade
de oportunidades entre os clubes que participam nas mesmas competições?
Tal como na economia podem e devem coexistir o setor público, privado e cooperativo e
social, também o desporto pode ter diferentes formas de gestão, deste que sejam claras
as responsabilidades e as obrigações de cada
um, bem como os quadros competitivos que
podem integrar.
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“O que a pandemia fez foi acelerar a necessidade de transformação e de evoluir”.

Évora acolhe Conferência Mundial sobre
Turismo sustentável
Fórum decorre em Setembro e conta com
mais de 140 especialistas. É a primeira
edição desta conferência mundial sobre
turismo sustentável e o seu secretário-geral, Christian Delom, acredita que serão também os próprios turistas a “pedir”
a transformação do sector.
A pandemia acelerou a necessidade de
“passar à acção” e transformar a indústria do turismo, em termos de sustentabilidade, defendeu Christian Delom, o
secretário-geral da conferência mundial
A World for Travel, que decorrerá em Setembro, em Évora, em declarações à Lusa.
“Pensamos que é o momento para
transformar o modelo da indústria do turismo e viagens, foi por isso que criámos
este Fórum. [...] É a primeira vez que a indústria do turismo se vê confrontada com
esta transformação. O que a pandemia fez
foi acelerar a necessidade de transformação e de evoluir”, afirma Delom.
Nos dias 16 e 17 de Setembro Portugal
recebe a primeira edição da conferência
mundial sobre turismo sustentável A
World for Travel - Évora Forum, na Universidade de Évora, promovida com o
apoio da Visit Portugal.
A iniciativa contará com mais de 140
oradores nacionais e internacionais de
diferentes áreas, entre os quais a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, o
secretário-geral da Organização Mundial
do Turismo, Zurab Pololikashvili, e o secretário de Estado do Turismo de França,
Jean-Baptiste Lemoyne.
Na conferência será também apresentado um plano de acção para 2020-2023,
com propostas e objectivos para o sector.
Conforme explicou Delom à Lusa, a
ideia é que se assuma um compromisso com a adopção de medidas em várias
áreas (ambiente, responsabilidade social,
entre outras), que será alvo de avaliação e
adaptação a cada ano.
Para o responsável, este é o momento
certo para “passar à acção” no que diz respeito à adopção de comportamentos mais

Lisboa Região - Yves Callewaert - D.R.

sustentáveis, bem como socialmente e
economicamente mais responsáveis na
indústria do turismo, uma vez que ainda
se está no início da recuperação da pandemia de covid-19, que afectou severamente o sector.
“No final deste processo, as pessoas vão
viajar menos, mas para mais longe – talvez para perto, se quiserem ir passar apenas um fim de semana fora –, com mais
senso e respeitando mais a sustentabilidade e o ambiente”, considerou Delom,
que disse também acreditar que serão
também os turistas a “pedir” a transformação do sector.
“Nós sabemos, por exemplo, que o slow
tourism [turismo lento, traduzido do in-

glês, que é uma forma de turismo alternativa ao de massas, com ênfase na sustentabilidade] já não é só de nicho, mas sim uma
realidade”, acrescentou o responsável,
referindo que as mudanças no comportamento dos consumidores estão a acontecer
e que é preciso que a indústria saiba responder a esses novos movimentos.
Desta forma, sublinhou, a “educação é
crucial”, tanto no caso dos trabalhadores
do turismo, como dos viajantes e até dos
próprios governos.
“Temos de educar todos os stakeholders,
até os institucionais, para que tenham
isto [a transformação] em consideração,
até porque temos muito que investir nes-

Fotografia: Célio Pires

Cimal pede suspensão do
Programa da Orla Costeira
Espichel - Odeceixe
A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral (CIMAL) pediu ao Governo “a
suspensão imediata” do processo do Programa da Orla Costeira Espichel - Odeceixe (POC-OE), que está em discussão pública
até 3 de Setembro. A CIMAL, constituída
pelas câmaras de Alcácer do Sal, Grândola, Odemira, Santiago do Cacém e Sines,
enviou hoje uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, em que defende que a
proposta de execução do POC-OE “deve ser
realista e coerente”.
Esta proposta deve salvaguardar “os
recursos e valores da orla costeira” e compatibilizá-los “com usos e actividade económica que assegurem fruição a todos os
cidadãos deste vasto património natural”,
defendem, na missiva. Em comunicado
enviado à agência Lusa, a comunidade intermunicipal indica que, na carta, os cin-

co presidentes de câmara alertam para “a
existência de riscos de prevalência de “lógicas radicais, puramente tecnocráticas ou
proibicionistas na gestão da orla costeira””.
Estas “rasgam direitos legitimamente e
juridicamente consolidados e pretendem
impor circunstâncias de usufruto só para
alguns”, continuam.
Uma vez que o POC-OE é “um instrumento de enorme relevância territorial”, a
CIMAL manifesta ainda preocupações por
este processo de discussão pública coincidir “com o final dos mandatos autárquicos”. “Sendo certo que a legitimidade política dos executivos municipais se mantém
inalterada, seria avisado que a consulta
pudesse ter ocorrido em momento posterior às eleições autárquicas”, sustentam.
A somar a esta “coincidência conjuntural”, a proposta deste Programa da Orla

ta mudança”, referiu Delom.
Quanto ao futuro do turismo, o secretário-geral da A World for Travel acredita que a procura se manterá, podendo
até crescer, uma vez que cada vez mais
pessoas têm possibilidade de viajar, mas
admitiu alguma preocupação com as viagens de negócios.
“Nós agora sabemos que conseguimos
ser eficientes [sem viajar em negócios] e
isso vai diminuir a procura por este tipo
de viagens”, apontou, referindo-se às
ferramentas para videochamadas, massivamente adoptadas desde o início da
pandemia, para, por exemplo, continuar
a realizar reuniões de trabalho, sem necessidade de sair de casa.

Costeira “surge em consulta pública de forma intempestiva, depois de largo interregno temporal sem contacto entre a Comissão Consultiva e os municípios”, dizem na
carta, que citam no comunicado. No documento enviado a António Costa, os autarcas do litoral alentejano reclamam “uma
reunião com carácter de urgência” com o
chefe do Governo, por considerarem que
não estão “reunidas as condições para o

desenvolvimento do processo” de consulta pública.
A área de abrangência do POC-EO compreende os distritos de Setúbal e de Beja,
incidindo concretamente nos concelhos
de Sesimbra, Setúbal, Grândola, Santiago
do Cacém, Sines e Odemira. Trata-se de
uma área de intervenção de 476 quilómetros quadrados, ao longo de 220 quilómetros de orla costeira, assinala a CIMAL.
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O atum-rabilho (Thunnus thynnus) viu a sua população adulta baixar 90%.

Mediterrâneo sofre retrocesso
da sua biodiversidade
O relatório de cientistas franceses tem
por base investigações aprofundadas sobre estudos publicados ao longo dos últimos 30 anos, reunindo a monitorização
de mais de 80 mil populações animais
nesta região do globo, onde “as alterações
climáticas são mais rápidas e o impacto
da actividade humana mais forte do que
noutro lugar”.
O Mediterrâneo sofreu em 30 anos um
“colapso” da biodiversidade, uma das
mais importantes no mundo, que está
gravemente ameaçada, alertaram cientistas franceses num relatório divulgado
esta segunda-feira.
O relatório “Mediterrâneo Vivo” tem
por base investigações aprofundadas sobre estudos publicados ao longo dos últimos 30 anos, reunindo a monitorização
de mais de 80 mil populações animais
nesta região do globo, onde “as alterações
climáticas são mais rápidas e o impacto
da actividade humana mais forte do que
noutro lugar”.
O documento é fruto do trabalho da
Tour du Valat, instituto de investigação
para a conservação das zonas húmidas
mediterrânicas, situado no sul de França.
O grupo de investigadores constatou que
as populações de vertebrados da bacia
do Mediterrâneo diminuíram 20% entre
1993 e 2016, quebra que atingiu 52% nos
ecossistemas marinhos e 28% nos ecos-

Fotografia: D.R.

sistemas de água doce (zonas húmidas e
rios).
De todas as espécies identificadas pelo
estudo, os peixes são os mais afectados. O
atum-rabilho (Thunnus thynnus) viu a
sua população adulta baixar 90%.

“A maioria das espécies é duramente atingida pelas alterações climáticas e
pela actividade humana, cujo impacto
deve aumentar ao longo das próximas
décadas”, disse Thomas Galewski, coordenador do estudo, citado por agências

internacionais. “Além disso, uma proporção importante das espécies é endémica
da bacia do Mediterrâneo e evoluem em
áreas restritas, tornando-as mais vulneráveis ainda”, precisou.
O Mediterrâneo, uma das regiões do
mundo com maior número de espécies
endémicas, é o único mar rodeado por
três continentes. Berço de numerosas civilizações, é hoje rodeado de regiões muito urbanizadas, que concentram mais de
500 milhões de habitantes e 360 milhões
de turistas por ano (27% do turismo mundial).
Os investigadores constataram também o impacto “encorajador” de várias
acções de conservação, como a fiscalização da caça e da pesca, a protecção dos
habitats das espécies mais raras, o controlo das fontes de poluição ou mesmo o
reforço de efectivos para reintroduções.
Algumas espécies como o íbex dos Alpes,
o abutre europeu, o pelicano dálmata e a
tartaruga comum (Caretta caretta) foram
salvas por estas medidas.
Mas os cientistas notaram que há espaço de progressão entre os esforços de
conservação e a natureza, pelo que exigiram uma melhor colaboração de todos os
países, deplorando a falta de dados sobre
algumas espécies, porque “a maior parte
das informações registadas vem e países
do Norte do Mediterrâneo”.

Dinâmicas da Gestão

As Pequenas e Médias Empresas em São Tomé e
Príncipe: Perfil, Problemas e Desafios

EUGÉNIO DE CEITA

Mestre em Economia e Gestão Aplicadas, Universidade de Évora

São diversos os reptos que o mundo atual enfrenta e que impactam as economias, as empresas, os negócios e as pessoas. A mudança
é uma constante que pode ocorrer de forma
rápida e inesperada, e as crises, de diversa
natureza, têm consequências desastrosas. A
nível financeiro, a última crise mundial, entre
outros efeitos, aumentou o nível de pobreza
e desemprego e gerou um cenário de caos
mundial. Em termos ambientais, as alterações
climáticas que vêm acontecendo e o aumento
da poluição alertam o mundo a restringir e
baixaras emissões de gases de efeito de estufa, e a adotar boas práticas de produção e
consumo responsáveis. Mais recentemente,
a pandemia por COVID-19 que atingiu 190
países em 2020 e se mantém até hoje, também
vem comprometendo todos os setores de atividade e países. Tudo isto configura mudanças no funcionamento da economia, das organizações e da sociedade e transformações na
tipologia dos relacionamentos entre pessoas,
empresas e instituições, assim como, nas formas de trabalho, na mobilidade e nos padrões
de comportamento da população.
As pequenas e médias empresas (PME) têm
normalmente flexibilidade e uma rápida capacidade de adaptação a alterações de cenário económico, sendo indutoras de mudanças
ao nível da inovação e das tecnologias, estimuladoras de comportamento dos mercados e
de ideias criativas. Por isso, podem constituir
um importante pilar para a sustentabilidade
económica, fundamentalmente em países em

desenvolvimento, onde os mercados são normalmente dominados pela informalidade.
Novas empresas conduzem a investimentos e à diversificação da economia, criação
de emprego e melhoria do rendimento e
bem-estar da população. Daí que a iniciativa empresarial e a criação de empresas, pela
sua elevada população jovem e com grande
capacidade para lançar novas ideias, têm sido
temas considerados de grande importância
para São Tomé e Príncipe (STP), pelo governo, pelas instituições de ensino superior
e pelas organizações empresariais e os seus
representantes. A necessidade de promover
uma sociedade e cultura empreendedora e
estimular o empreendedorismo são tópicos
sistematicamente presentes nos discursos dos
governantes e evidenciados por especialistas
em trabalhos académicos realizados, onde o
desenvolvimento do sector produtivo privado
parece ser uma solução para atenuar a dependência económica externa do país. Não obstante, é de crucial importância a realização de
mudanças em diversas vertentes. Para além
de dificuldades, como falta de acesso alinhas
de crédito para investimentos, deficiência em
infraestruturas físicas, pouco conhecimento
técnico de gestão e dos mercados e dependência de fornecedores, entre outros, o cenário
empresarial em STP é fustigado por várias
incertezas, entre as quais, a dependência da
ajuda financeira internacional, a instabilidade governativa, políticas pouco atrativas de

incentivo ao emprego e capacidade produtiva,
entre outras.
Qual o perfil, os problemas e os desafios
das PME de São Tomé e Príncipe? Como
reagiram na atual situação de pandemia por
Covid-19?
Respostas a estas questões foram encontradas nos resultados de um estudo levado a
cabo recentemente na Universidade de Évora,
no âmbito do Mestrado em Economia e Gestão Aplicadas.
A maioria das empresas, são jovens, cridas
há menos de quinze anos no formato de sociedade unipessoal, sem apoio de qualquer tipo
nem recurso a crédito e, localizam-se na área
urbana, pela centralidade dos serviços públicos e o êxodo rural, desenvolvendo atividades
no sector de serviços, agricultura e pecuária
e turismo, com foco no mercado interno. Os
funcionários e administradores são homens,
com prevalência do ensino secundário nos
primeiros e formação superior nos segundos,
o que, por um lado, demonstra os ganhos conseguidos pelo país no que toca à alfabetização
da população, mas por outro, não garante a
capacidade e a qualidade educativa do capital
humano e a igualdade de género. Dificuldades de gestão (finanças, marketing e operações comerciais) e aspetos fiscais e legais, são
consideradas os mais importantes e também
os determinantes do sucesso das PME. Um
padrão de consciencialização das empresas
em relação à importância da capacidade dos
recursos humanos e das competências fiscais

e legais, foi ainda considerado indutor do sucesso dos negócios, independentemente do
sector de atividade.
O impacto da pandemia por COVID-19,
apresenta diferenças no funcionamento da
empresa e no apoio à resiliência, em relação
à sua dimensão. Os problemas sociais e, as
dificuldades de recursos humanos, fiscais e
legais, são mais importantes nas empresas localizadas no meio urbano enquanto, no meio
rural são os problemas de infraestruturas. Os
apoios à resiliência são sentidos com igual
importância no tecido empresarial urbano e
rural, havendo, contudo, diferenças ao nível
dos problemas de conhecimento e nas capacidades fiscais e legais, mais importantes para
a indústria e mais relevante para a agricultura
e turismo, sendo também o impacto do COVID-19 mais sentido no turismo, em relação
aos outros sectores.
Medidas a tomar que possam contribuir
para melhorar o desempenho e sustentabilidade das PME e atenuar a sua vulnerabilidade a pandemias ou outras crises externas,
passa fundamentalmente por ter informação
fidedigna (considerando a criação de uma
base de dados), em quantidade e qualidade,
que permita suportar processos de tomada de
decisão, a vários níveis, assim como, diagnosticar e formular periodicamente estratégias e
políticas exclusivas das PME, bem como, a
realização de estudos e de trabalhos de investigação, cujos contributos teóricos e práticos
ajudarão no desenvolvimento do país.
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“A protecção dos direitos humanos, como o direito à educação, têm de ser salvaguardados”.

UÉ acolhe mulheres trabalhadoras
afegãs e estudantes
A Universidade de Evora (UÉ) anunciou
na passada quarta-feira, que vai disponibilizar 10 postos de trabalho a mulheres afegãs, em várias áreas, e permitir o
acesso a estudantes daquele país, face à
“crise humanitária no Afeganistão”. Contactada pela Lusa, fonte da UÉ explicou
que estes postos de trabalho vão ser “em
várias áreas no seio da universidade”, dependendo “do conhecimento que as trabalhadoras tiverem”.
Ao mesmo tempo, a Universidade de
Évora vai “permitir o acesso, em fase de
ingresso excepcional, desde que acordado com a tutela, a estudantes afegãos que
pretendam prosseguir os estudos de ensino superior em Portugal”. “É impossível
ficarmos indiferentes ao sofrimento do
povo afegão e, muito concretamente, das
mulheres afegãs”, disse a reitora da UÉ,
Ana Costa Freitas, justificando esta iniciativa.
Para a reitora, “a protecção dos direitos
humanos, como o direito à educação, têm
de ser salvaguardados”. “E, enquanto dirigente de uma instituição de ensino superior cuja missão é produzir e transmitir
conhecimento, não posso deixar de sentir
que temos, de alguma forma, e na medida
das nossas possibilidades, que contribuir
activamente”, argumentou.
Esta é “uma iniciativa alinhada com os
valores da instituição”, nomeadamente “o
respeito pela dignidade humana e a ausência de discriminação social, étnica ou
confessional”, alinhada com outras instituições, entre as quais a Direcção-Regional de Cultura do Alentejo, “no sentido de
se conseguir alojamento para uma fase
de acolhimento” destes afegãos, destacou.
A Universidade de Évora disse ainda já

ter comunicado esta sua disponibilidade ao Ministério da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior (MCTES), que tutela a
instituição.
A iniciativa “está, neste momento, a ser
articulada com o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE)”, sendo que “as
questões práticas relacionadas com o [respectivo] enquadramento político, institucional e legal serão conhecidas a breve
trecho”.
Em 2015, lembrou ainda a UÉ, no contexto da crise na Síria, foi acolhido na

academia alentejana um grupo de estudantes daquele país. “Foram apoiados,
na totalidade, ao nível nacional, através
da Plataforma Global de Assistência a Estudantes Sírios, criada por Jorge Sampaio
em 2013, cerca de 30 estudantes universitários sírios que prosseguiram os seus estudos” em instituições de ensino superior
portuguesas, evocou a academia.
Os taliban passaram a controlar Cabul
a 15 de Agosto último, concluindo uma
ofensiva iniciada em Maio, quando começou a retirada das forças militares nor-

te-americanas e da NATO. As forças internacionais estavam no país desde 2001, no
âmbito da ofensiva liderada pelos Estados
Unidos contra o regime extremista (19962001) que acolhia no seu território o líder
da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal
responsável pelos atentados terroristas de
11 de Setembro de 2001.
A tomada da capital põe fim a uma
presença militar estrangeira de 20 anos
no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos
seus aliados na NATO, incluindo Portugal.

O mito dos consumos médios.
FRANCISCO SABINO

Sociólogo

Os caudais médios de água consumidos pelas
culturas são argumentos que têm vindo a ser esgrimidos para justificar e/ou defender a instalação dos olivais (intensivos, ou super intensivos,
ou em sebe, como parece ser tecnicamente mais
adequado designá-los) nos perímetros de rega de
Alqueva.
De facto, os 3000 m3 ha/ano médios gastos,
pelo olival comparados com as exigências do
milho que necessita de 7000 m3, do amendoal
que consome 4500 m3 ou, até, com os consumos
médios do tomate, da noz ou do melão, que absorvem 9000, 8000 e 6000 m3 respetivamente,
os argumentos fazem sentido, e deixam as consciências tranquilas porque, afinal, os olivais que
estão a ser instalados em larga escala nos 22
perímetros de rega que constituem o sistema de
rega de Alqueva são, afinal, menos vorazes que a
maioria das demais culturas ali instaladas.
Na verdade, das principais culturas em área
ocupada, apenas a vinha para produção de uva
para vinho, consome menos que este olival, cerca
de 2500m3 ano /ha.
Até a singela cebola necessita de 8000m3, outro tanto a luzerna, e cerca de 11000 m3 o arroz.

Contudo, este raciocínio conduz a equívocos,
na medida em que as áreas que o olival ocupa nos
perímetros de rega não têm comparação com as
demais culturas, nomeadamente com as que se
lhes seguem em termos da área ocupada.
Em 2017 o Olival ocupava 41243 ha, o que
representava 68% da área total regada nessa
campanha. A segunda cultura, a Amêndoa,
ocupou 5548 ha, (9%), o Milho, 4350 ha, (7%),
a Vinha de vinho, 3800ha, (6%), o Melão 1340,
(2%), e o Tomate, 605 ha, logo, menos de 1%
da área total regada. Juntos, estes concorrentes
do olival regado, somaram 15643 ha, que são
cerca de 25% dos 61155 ha regados na campanha de 2017.
Em 2017, o olival regado de Alqueva consumiu
123.729.000 m3 de água, mais 45.328.000 m3 do
que as outras culturas que temos vindo a referir.
Como nota de reflexão, registe-se ainda que
todas as demais culturas, e que serão mais de
uma vintena, representam menos de 7% das
áreas e 10% dos consumos de água.
Nesta campanha, foram consumidos
223.187.900 m3, tendo em conta os gastos médios das culturas.

Na campanha de 2020, assiste-se a uma mudança na ordem de grandeza, quer das áreas
ocupadas pelas principais culturas, quer na ordem em que se arruma nessa escala, na medida
em que se observa um crescimento não apenas
substantivo no olival, mas o amendoal começa a
ter uma expressão já significativa, ultrapassando
largamente a área de vinha, e, constituindo-se,
destacada a segunda maior cultura dos perímetros de rega de Alqueva.
Neste ano, o olival ocupava 68959 ha, o amendoal 15250, a vinha 5730. O milho perde área,
ocupando agora 5697 ha, assim como o melão,
que reduz a área para 910 ha.
Começa a ganhar alguma expressão a noz,
com 1077 ha, sendo agora a 4ª cultura em área
ocupada, e, tudo indica, que com enorme potencial de crescimento.
Contudo, nos próximos anos, o olival continuará a ser preponderante e a exigir parte significativa dos recursos hídricos de Alqueva, apesar
dos seus consumos médios serem, como se viu,
inferiores aos seus mais diretos competidores,
exceção feita à vinha que consome um pouco
menos.

De qualquer forma, lembremo-nos de que
todas estas culturas eram, até 2012, culturas de
sequeiro, mas que a tecnologia transformou radicalmente em culturas regadas, e por via das enormes áreas que ocupam, as grandes responsáveis
do consumo dos recursos hídricos regionais.
Parece assim que o investimento público de
Alqueva está a servir para acolher no território
um modelo cultural fundamentalmente monopolista/monocultural, que esperemos tenha menos
impacto ambiental que o do tradicional cultivo
do trigo, que no século passado moldou o perfil
produtivo regional, com efeitos ambientais que
ainda hoje são visíveis nas marcas na paisagem
alentejana.
O olival parece ter um igual potencial transformador; positivo por um lado, dadas a importância das suas principais produções: azeite e
azeitona, mas igualmente negativos, e não apenas ambientais, paisagísticos (às suas sombras
não se poderá dormir a sesta), mas sobretudo de
sustentabilidade.
Esperemos que o cluster saiba como lidar com
estes problemas e que pense em dar uma oportunidade ao futuro.
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Radar
A reabertura constituiu uma melhoria do serviço público de correios.

A Câmara Municipal de Arraiolos reunida no dia 25 de agosto deliberou aprovar
uma tomada de posição relativa aos atrasos verificados na distribuição de correio,
no concelho de Arraiolos, onde o serviço
não é prestado, diariamente.
Apesar da reabertura da Estação dos
CTT em Arraiolos, ação assinalada pela
Câmara Municipal de Arraiolos, após um
largo período sem este serviço público
essencial ao funcionamento da rede postal, a Câmara Municipal considerou que,
se a reabertura da estação, devida à ação
da população que manifestou o seu desacordo com o encerramento deste serviço,
conjuntamente com os órgãos representativos das autarquias locais do município,
constituiu uma melhoria do serviço público de correios, verificaram-se, nas últimas semanas, alterações significativas
no serviço postal de distribuição.
Na sua tomada de posição a autarquia
salienta que a eliminação de postos de
trabalho e o recurso a empresas privadas
e ao trabalho precário, acompanhados da
redução de dias de distribuição, são mediPUB

D.R.

Arraiolos - Defesa do
serviço de distribuição
postal diária
das levadas a efeito pela administração
dos CTT, a par da concentração dos serviços nos Centros de Distribuição Postal,
tem levado a atrasos na distribuição de
correio, com grave prejuízo para as pessoas, para as empresas, para as associações e outras entidades sediadas no concelho de Arraiolos.
Neste contexto a Câmara Municipal de
Arraiolos deliberou:
- Manifestar o seu desacordo com o não
cumprimento da obrigação dos CTT da
distribuição postal diária;
- Manifestar a sua solidariedade com os
trabalhadores na reivindicação de manutenção das suas condições de trabalho e
remuneratórias;
- Exigir o cumprimento das obrigações de
prestação do serviço postal universal, da
responsabilidade dos CTT, o qual integra a
oferta de “serviços postais em todo o país,
com uma qualidade determinada e a preços acessíveis, de forma a responder às necessidades de comunicação das pessoas e
empresas.”

- Exigir respeito pela dignidade das povoações do interior ao invés de provocar
cada vez mais o seu isolamento, sendo incumbência dos CTT assegurar um servi-

ço público de qualidade, contributo para
a coesão social e territorial de que o País
precisa, dando cumprimento ao seu contrato com o Estado Português.

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

“P’las ruas do
concelho”
A situação pandémica atual afetou a realização de eventos e festividades e como tal, a Câmara
Municipal de Arraiolos entendeu
proporcionar à população uma
iniciativa que decorre “P’las Ruas
do Concelho de Arraiolos”, o qual
integra o objetivo de apoiar as
Bandas Filarmónicas do nosso
concelho, proporcionando-lhe o
exercício da atividade musical,
que quase paralisou desde março
de 2020.
O evento iniciou-se no dia 31 de
julho e decorre até 11 de setembro,
percorrendo as localidades de Aldeia da Serra, Bardeiras, Carrascal,
Igrejinha, Vimieiro, Igrejinha,
Vale do Pereiro, Santana do Campo, S. Pedro da Gafanhoeira, Sabugueiro e Ilhas.
As populações de cada uma destas localidades puderam usufruír
da música da Banda Filarmónica
da Sociedade 1º Abril Vimierense
e da Banda Filarmónica da Sociedade Musical União Vimierense.
As arruadas permitiram aos
músicos e ao público reavivar memórias da participação das bandas filarmónicas nos cortejos de
oferendas, outrora realizados com
“mordomos, juízes e festeiros” por
ocasião das festas em honra dos
santos padroeiros.
PUB
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Investimento

A Câmara Municipal de
Arraiolos, a Junta de
Freguesia de Arraiolos
e a Direção Regional
de Cultura do Alentejo
promoveram durante
o mês de agosto de
2021 a sexta edição do
evento “Às 5.ªs Feiras no
Castelo”.
Ao longo deste seis
anos, esta iniciativa que
tem lugar nas quintas
feiras de agosto, trouxe
à “Praça de Armas” do
Castelo de Arraiolos o
encanto e a arte da música, a magia da palavra e
a leve beleza da dança,
merecendo o quente
aplauso do público, mesmo que peçam agasalho
as noites de verão.
O evento “inclui nos
seus objetivos a valorização do património,
promovendo e disponibilizando formas de
expressão artística
diferenciada, a todos os
arraiolenses e visitantes,
com um ciclo de espetáculos diversificado”.
Aqui se celebrou a
música e as canções,
partilhando um modo
de sentir o património cultural num lugar
memorável e de enorme
significado na história
secular do concelho.

Está já em curso a obra de remoção total do amianto existente
na cobertura da Escola EB 2,3/s
de Mora.
Esta intervenção decorre no
âmbito do acordo de colaboração
estabelecido entre o Governo
e as autarquias locais, no qual
a Câmara Municipal de Mora
assumiu a responsabilidade da
obra em prol do bem estar da comunidade escolar local, mesmo
não se enquadrando nas suas
competências.
O referido acordo abrange 578
edifícios escolares da rede pública, cuja alçada é da responsabilidade do Estado. Apesar da
despesa desta intervenção ser
suportada por fundos comunitários, é a Câmara Municipal de
Mora que assume a elaboração
dos projectos, o respectivo procedimento concursal, a fiscaliza-

“Às 5.ªs Feiras
no Castelo”

Mora remove
amianto da
Escola EB
2,3/s

ção da mesma e o pagamento ao
empreiteiro.
É do conhecimento de todos o
perigo que o amianto representa
para a saúde pública. A sua utilização está proibida desde 2005.
No entanto, é de realçar que até
à data os poucos investimentos
que o Governo destinou à manutenção dos parques escolares,
não permitiram de todo que
quem de direito efectivasse a
remoção deste material prejudicial. Sendo por isso necessário e
importante que a Câmara Municipal intervenha no sentido de
garantir a resolução definitiva
deste problema.
Mora assegura livros de fichas
para todos os alunos do Concelho
Em reunião ordinária realizada
a 21 de Julho, foi aprovada por
unanimidade a distribuição gra-

tuita dos livros de fichas a todos
os alunos do Concelho de Mora,
desde o 1º ano de escolaridade
até ao 12º, independentemente do seu escalão em termos de
Ação Social Escolar.
À semelhança dos anos anteriores, a autarquia promove esta
medida como forma de apoiar
todas as famílias do Concelho
com crianças em idade escolar.
Estendendo agora a mesma a
todos os níveis de ensino, como
forma de abranger o maior número possível de alunos.
Através desta medida, aliada
a outros apoios na área da Ação
Social Escolar, a Câmara Municipal de Mora contribui para
combater o abandono e insucesso escolar, promover a inclusão e
igualdade de oportunidades, reiterando a importância da educação e do apoio às famílias.

