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Costa Vicentina é a região do País mais marcada por práticas ilegais 

LAZER 

Autocaravanismo sem 
regras ameaça turismo 
CAOS O  Aumentam pernoitas ilegais de autocaravanas nos parques de estacionamento das praias 
JOÃO SARAMAGO 

A
utocaravanas e carrinhas 
transformadas invadiram 
este verão de uma forma 

ilegal os parques de estaciona-
mento junto das praias da Costa 
Vicentina e Sudoeste Alen teja-
no. "É um atentado à dignidade 
de quem gosta de fazer turismo 
com uma autocaravana", ga-
rante o presidente da Federação 
Portuguesa de Autocaravanis 
mo, Manuel Rosa Bragança, que 
pede "multas mais pesadas". 

Trata-se de uma prática classi-
ficada de caravanismo selvagem 

SINALIZAÇÃO PERMITE 
À GNR A COBRANÇA 
DE MULTAS NA HORA 
e que ameaça o turismo, sendo 
necessária uma campanha de 
sensibilização, alertando "para 
a natureza do parque e conse-
quente degradação do ambien-
te", avançou o diretor regional 
do Algarve do Instituto da Con 
servação da Natureza e das Flo -
restas. O instituto reforçou a fis-
calização, com 1089 autos nos 
primeiros seis meses deste ano. 

"A colocação de sinalização 
de proibição de circulação de 
autocaravanas permite. a atua-

  

ção da GNR no âmbito do códi-
go da estrada com a cobrança na 
hora"; informou à agência Lusa. 

O dirigente da federação su-
blinha, contudo, que "num lu-
gar em que é permitido estacio-
nar fora dos parques de estacio-

  

namento das praias, os condu-
tores de uma autocaravana não 
podem ser multados se decidi-
rem pernoitar" . "Não podem é 
esticar toldos e colocarem mesa 
e cadeiras no exterior, como se 
fosse campismo", explicou. •  

I3 O presidente da Federa-
ção Portuguesa de Autoca-
ravanismo, Manuel Rosa 
Bragança, salienta que as 
pessoas quando alugam 
uma autocaravana devem 
ser esclarecidas que "esta-
cionar não é o mesmo que 
acampar". Por sua vez, 
Filipe Matos, da direção 
da Associação de Carava-
nismo de Portugal sublinha 
que "as leis são para cum-
prir". a 

Autocaravanismo obedece a 
regras que nem todos conhecem 

"Estacionar não 
pode ser o mesmo 
que acampar" 
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A2 Há 5 antigos Postos da Guarda Fiscal no Algarve à procura de empresários
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/09/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7e92ed1b

 
Imóveis públicos, devolutos há décadas, estão disponíveis para exploração turística
 
Os antigos Postos da Guarda Fiscal do Cinturão, da Corte Velha e da Junqueira, todos no concelho de
Castro Marim, com vista para o rio Guadiana, bem como os de Vilamoura e de Cabanas de Tavira,
estão disponíveis para exploração turística, no âmbito do programa Revive Natureza.
 
Em breve, estarão também disponíveis, na região algarvia, os antigos Postos Fiscais de Sagres e do
Burgau, ambos no concelho de Vila do Bispo, como se pode ver no site do programa.
 
O Fundo Revive Natureza visa a recuperação e valorização de imóveis públicos, devolutos há décadas,
na sua maioria localizados em espaços com valores patrimoniais naturais, que dispõem de um elevado
potencial de atração turística, tendo em conta as suas funções de origem, histórias e especificidades
geográficas.
 
Precisamente para dar a conhecer estes quatro imóveis do Estado a empresários que possam estar
interessados, a Turismo Fundos, em colaboração com o Turismo do Algarve e as Câmaras Municipais
de Castro Marim, de Loulé e de Tavira, vai promover uma sessão de esclarecimento no próximo dia 22
de setembro, em Faro, sobre as condições dos concursos para a sua exploração turística.
 
Esta sessão visa proporcionar aos empresários o acesso a toda a informação para formalizarem as
candidaturas aos concursos, que tiveram início a 21 de Julho e terminam a 19 de Outubro.
 
A sessão terá lugar no Auditório da Região de Turismo do Algarve, em Faro, a partir das 15h00 de dia
22 próximo.
 
Antigo Posto da Junqueira, Castro Marim
 
Antigo Posto da Corte Velha, Castro Marim
 
Antigo Posto do Cinturão, Castro Marim
 
Antigo Posto de Cabanas de Tavira
 
Antigo Posto de Vilamoura
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Elisabete Rodrigues
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Alojamento local, hotéis  
e pousadas têm 4500 
camas para estudantes

Pandemia tirou 15%  
de lugares às residências 
estudantis. Preços máximos 
variam entre 285 euros  
em Lisboa ou 241 em Braga

Ensino superior
Joana Gorjão Henriques

jgh@publico.pt

É a primeira vez que hotéis e AL serão usados para albergar alunos 

Empresas de alojamento local, hotéis 

e pousadas da juventude puseram no 

mercado 4500 camas para estudan-

tes do ensino superior a preços regu-

lados, anunciou o Ministério da Ciên-

cia, Tecnologia e Ensino Superior 

(MCTES). 

O anúncio surge depois de acordos 

com a Movijovem, que gere as pousa-

das da juventude, e associações e 

estruturas de alojamento local e hotéis 

que se comprometeram a disponibi-

lizar alojamentos para estudantes até 

ao m do ano lectivo de 2020/2021 

“em condições de conforto, qualidade 

e segurança”. Os acordos começam a 

ser assinados hoje e amanhã em ceri-

mónias públicas no Porto, Vila Real e 

Lisboa. 

No início de Agosto, o PÚBLICO 

noticiou que o MCTES estava a fazer 

um acordo com os hoteleiros nas 

principais cidades para o ano lectivo 

que agora se inicia, mas ainda não se 

sabia quantas camas estariam dispo-

níveis. 

As residências estudantis perderam 

cerca de 15% de lugares por causa das 

orientações da Direcção-Geral da Saú-

de (DGS), que estabelecem um distan-

ciamento de dois metros entre camas. 

Segundo o MCTES, este novo acordo 

agora assinado representa um acrés-

cimo de 16% de camas disponibiliza-

das em relação ao ano anterior, quan-

do havia 15.965. No total, neste ano 

lectivo, haverá 18.455 camas para 

estudantes — a soma das camas em 

residências (12.855), das camas com 

protocolos com instituições e autar-

quias (1100) e destas novas camas 

(4500). 

O acordo colmata a carência de 

lugares por causa das regras de segu-

rança e permite acrescentar camas no 

mercado de residências estudantis, 

que tem estado, desde há alguns anos, 

com oferta de citária. O MCTES acres-

centa que o Observatório Digital do 

Alojamento Estudantil — plataforma 

que identi ca diariamente a oferta 

privada de alojamento para estudan-

tes, bem como as rendas praticadas 

— registava, até ao dia 18 de Setembro, 

cerca de 10.520 quartos em todo o 

país, com preços médios inferiores 

em cerca de 13% face a 2019, tanto em 

Lisboa como no Porto. 

Limites de preços variam  
Os acordos estabelecidos com a Movi-

jovem e as várias estruturas represen-

tativas de unidades hoteleiras e de 

alojamento local xaram valores de 

mensalidades indexados aos comple-

mentos de alojamento para bolseiros 

deslocados: o limite para os conce-

lhos de Lisboa, Cascais e Oeiras é de 

285 euros; para Porto, Amadora, 

Almada, Odivelas e Matosinhos é de 

263 euros; para Funchal, Portimão, 

Vila Nova de Gaia, Barreiro, Faro, 

Setúbal, Maia, Coimbra, Aveiro e Bra-

ga é de 241 euros; e para os outros 

concelhos é de 219 euros. De acordo 

com o ministério, os valores “agora 

terão de ser con rmados e concreti-

zados individualmente e após os con-

tactos pelos próprios estudantes”. 

“Estes acordos vêm assim reforçar 

a capacidade instalada de alojamento 

público para estudantes e promovem 

ainda uma cooperação estratégica 

com o sector do turismo, permitindo 

NELSON GARRIDO

manter postos de trabalho e rentabi-

lizando estruturas que, dada a dimi-

nuição da procura turística, enfren-

tam desa os adicionais de sustenta-

bilidade”, refere o comunicado. 

Citando dados do Observatório, o 

MCTES refere que os preços mínimos, 

médios e máximos de arrendamento 

por quarto desceram todos em rela-

ção a 2019. No caso de Lisboa, o preço 

mínimo desceu de 240 euros para 185 

euros e o máximo de 593 para 500 

euros. No Porto, o preço mínimo des-

ceu de 203 para 167 euros e o preço 

máximo de 460 para 421 euros. 

Como o PÚBLICO já tinha referido, 

no ensino superior há 100 mil estu-

dantes deslocados e 80 mil bolseiros 

e a falta de alojamento estudantil tor-

nou-se um problema central nos últi-

mos dois anos, o que levou o Governo 

a apresentar um plano que prevê a 

criação de 11.500 camas durante esta 

legislatura. 

Segundo um quadro fornecido ago-

ra pelo ministério, o impacto da pan-

demia e das medidas de segurança 

entretanto adoptadas teve conse-

quências diferentes nos alojamentos 

de cada instituição, variando entre 

descidas de 44% na Universidade dos 

Açores, de 32% na Universidade de 

Lisboa, de 22% na Universidade da 

Beira Interior, de 15% na Universidade 

do Porto, de 12% na Universidade de 

Évora ou de 3% nas universidades do 

Algarve e Coimbra. Isto signi ca que, 

no total das residências universitá-

rias, se passou de 15.073 camas dispo-

níveis em 2019/2020 para 12.855 nes-

te ano lectivo que agora começa.

O Governo enfatiza 
que os preços 
mínimos, médios  
e máximos de 
arrendamento por 
quarto desceram 
todos face a 2019
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ESTA
SEXTA-FEIRA

DISPONÍVEL TAMBÉM NA APP E EM

JOGOSSANTACASA.PT

#Ganhamostodos

PUBLICIDADE

Tour 
Tadej 
Pogacar  
e a arte  
de correr 
ao ataque  
Desporto, 36

Sintra 
A ciência entrou no 
Convento dos Capuchos  
e revelou alguns mistérios  
Ciência, 24/25 
 
Património 
O céu restaurado da Igreja 
de Santa Isabel vence 
Prémio Vilalva  
Cultura, 26/27

Edição Lisboa • Ano XXXI• n.º 11.107 • 1,30€ • Segunda-feira, 21 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Alunos pagam até 285 euros para 
car em hotéis e alojamento local

Ensino superior Governo garante 4500 novas camas para alojar estudantes nas próximas semanas • Preços 
máximos vão dos 285 euros em Lisboa aos 241 em Braga • Pousadas também vão receber alunos Sociedade, 14

Partidos desvendam o que 
os separa do plano de 
recuperação da economia. 
Primeira ronda é hoje p2/3

Queda do consumo supera 
diminuição de rendimentos. 
Pandemia trouxe crise com 
características inéditas p18/19

Presidente dos EUA anuncia 
escolha na próxima semana. 
Entre as favoritas está uma 
militante antiaborto p20

Plano de Costa 
Silva enfrenta 
hoje o teste  
dos partidos

Depósitos nos 
bancos crescem 
como não se via 
desde a troika

Trump desafia 
democratas e 
promete mulher  
no Supremo

TERESA PACHECO MIRANDA

ISNN-0872-1548

Educação 
Cada vez mais pais 
optam por manter 
filhos de seis anos 
no jardim-de-infância 
Sociedade, 12/13
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EDUCAÇÃO 

Alunos universitários 
alojados em hotéis 
OFERTA O  Alojamento 
local, pousadas e 
hotéis com 4500 camas 
para alunos deslocados 
EDGAR NASCIMENTO 

H
otéis, pousadas de juven - 
tude e unidades de aloja, 
mento local vão disponi - 

bilizar 4500 camas para Os estu -
dantes universitários: no total, 
os alunos cio superior vão ter 
uma oferta de 18 455 camas a 
preços regulados. 

Os protocolos entre o Ministé-
rio da Ciência, Tecnologia e En - 
sino Superior (MCTES) e as as-
sociações representativas da 
hotelaria e alojamento local, 
bem como com a Movijovem, 
são assinados hoje no Porto e 
Vila Real e amanhã em Lisboa. A 
medida surge devido à dimi-
nuição cio número de camas nas 
residências universitárias: são 
menos 2218 face ao ano passa - 
do, devido às alterações impos-
tas pela pandemia de Covid -19. 

De acordo com o MCTES, "es - 
tes acordos vêm reforçar a ca-
pacidade instalada de aloja-
mento público para estudantes 
e promovem ainda urna coope-
ração estratégica com o setor do 
Turismo, permitindo manter 
postos de trabalho e rentabili-
zando estruturas que, dada a di-
minuição da procura turística, 
enfrentam desafios adicionais 
de sustentabilidade". 

Para fazer face às despesas 
com as dor-
midas em ho 
téis e simila-
res, OS estu-
dantes com 
ação social vão ter um apoio 
máximo de 285 euros (para Lis-
boa, Oeiras e Cascais); 263 euros 
caso o alojamento se localize no 
Porto, Amadora, Almada, Orli -
velas ou Matosinhos; 241 euros 
no Funchal, Portimão, Vila 
Nova de Caia, Barreiro, Faro,  

Setúbal, Maia, Coimbra, Aveiro 
ou Braga; e de 219 euros para os 
restantes concelhos. 

Além da nova oferta de aloja-
mento com 
preços regu-
lados, de sa - 

t ar tam-
bém a oferta 

de casas e quartos privados. Os 
preços médios baixaram quase 
137,, em Lisboa e Porto, face ao 
ano passado, e 28,6'5” na cidade 
de Braga. No ano letivo 2020 - 
-2021 são esperados no ensino 
superior público e privado 90 
mil novos estudantes. e 

Colocações 
são conhecidas 
na próxima 2-a feira 
Eil Falta uma semana para 
a divulgação das listas de 
colocação na 1.2  fase do con-
curso nacional de acesso 
ao ensino superior. Este ano 
registou-se o número mais 
alto de candidatos desde 
1996: 62 675, mais 11384 
face a 2019. Este aumento na 
procura levou o Ministério  

Candidaturas aumentaram 

do Ensino Superior a abrir 
mais 4737 vagas nas univer-
sidades e institutos superio-
res politécnicos. As matrí-
culas começam no dia 28. ly  

1 
Ministro Tiago Brandão Rodrigues 

500 milhões para 
novos cursos no 
ensino profissional 
El 0 ministro da Educação, 
Tiago Brandão Rodrigues, 
quer alotar SOO milhões do 
próximo Orçamento de Esta-
do para reforçar o Ensino 
Profissional. O governante 
pretende modernizar a ofer-
ta, com cursos de robótica, 
eletrónica, inteligência artifi-
cial ou gestão de dados. A tu-
tela pretende também apostar 
na "contratação de formado-
res especializados, na recicla-
gem em termos de literacia do 
corpo docente e na moderni-
zação dos equipamentos". 

PORMENORES 

116 mil estudantes 
No ano letivo 2018-19 estavam 
matriculados em cursos profis-
sionais do secundário 115 981 
estudantes: 68 700 no ensino 
público; 4069 no privado de-
pendente do Estado; e 43 212 
em privadas independentes. 

Mais inscritos 
Os cursos da área de Serviços 
Pessoais eram os que tinham 
mais inscritos:35 580. Seguem-
-se os cursos de Engenharias 
e Afins (16112); Informática 
(16 039); Artes (14 666); e Ciên-
cias Empresariais (14 206). 

Apoio de 312 milhões 
Estão abertos dois concursos, 
num total de 312 milhões de 
euros, para apoiar os cursos 
profissionais ministrados por 
entidades públicas e privadas, 
ao abrigo do Programa Opera-
cional Capital Humano, para 
o Norte, Centro e Alentejo. 

ALOJAMENTO PARA ESTUDANTES 
DO ENSINO SUPERIOR 

CAMAS EM RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 

INSTITUIÇÃO Nº CAMAS VARIAÇÃO* 

OFERTA ESTIMADA DO TOTAL DE CAMAS A PREÇOS U. Açores  203 -159% 
REGULADOS PARA ESTUDANTES U. Algarve  533 -19% 

 

U. Aveiro  1098 -23% 

 

U. Beira Interior  595 -171% 

 

U. Coimbra  1251 -45% 

  

U. Évora  464 -63% 
Outras através U. Lisboa  903 -419% 
de protocolos Camas em U. Madeira  192 -17% 

Camas com privados alojamentos U. Minho  1283 -10% 
em residências e autarquias locais e hotéis U. Nova de Lisboa  317 -143% 

12 855 1100 4500 U. Porto  846 -145% 

 

U. Trás os M. e A. Douro  358 -174% 
TOTAL: 18 455 ISCTE-IUL  79 0% 

MAJORAÇÃO DE COMPLEMENTO MENSAL 
DE ALOJAMENTO PARA BOLSEIROS DE AÇÃO,SOCIAL 
(para as camas em alojamento local e hotéis) 

I. P. Beja  
1. P. Bragança  
I. P. Castelo Branco  
: P. Coimbra  

370 
227 
219 
176 

-1 
-129% 
-218% 
-176% 

LIMITE CONCELHOS . P. Guarda  394 

 

285£ Lisboa, Cascais, Oeiras . P. Leiria    750 

 

-13% 
263£ Porto, Amadora, Almada, 0divelas, Matosinhos . P. Lisboa  182 -14% 
241£ Funchal, Portimão, Vila Nova de Gaia, Barreiro, Faro, . P. Portalegre  258 -40% 

Setúbal, Mala, Coimbra, Aveiro, Braga . P. Porto  288 -29% 
219£ Restantes concelhos . P. Santarém  307 -3% 

OFERTA A NÍVEL NACIONAL (1§(le setembro) 
. P. Setúbal  

P. Tomar .  
204 
142 

-90% 
-110% 

12 855 camas públicas 110 521 quartos privados I. P. Viana do Castelo  564  -111% 
I. P. Viseu  320 -1% 

 

QUARTOS INDIVIDUAIS E. S. Enfermagem Coimbra  156 -12% 
CIDADE MÍNIMO MÉDIO MÁXIMO Nº QUARTOS E. S. Enfermagem Lisboa  85 -69% 
Lisboa 185 C 342 £ 500 €  E. S. Náutica Infante D. Henrique 91 -25% 
Porto 167€ 272£ 421€  Nota: o número de camas nas residências diminuiu devido 

Braga 147 C 212 375 C às adaptações no contexto de pandemia de Covid-19 "2019/2020 

 

Ej  FOMO Mm. da Ciancia. Te n. e Ens. Suai Oba dotal do ada,a4arro eswda-,tI 

BOLSEIROS VÃO TER AJUDA 
ATÉ 285 C PARA DORMIR 
EM UNIDADES HOTELEIRAS 
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OPERAÇAO LEX  P.6 

TESTA 
DE FERRO 
PAGA 
RENDAS 

DAS CASAS 

SEGUNDA-FEIRA 21/09/2020 1 DIÁRIO 1 81,20 (C/IVA) 

SPORTING  P.8 

RÜBEN 
AMOS 
CONTROLA 
JOGADO 
POR GPS 

FC PORTO 
ALEX TELLES 
MAIS PERTO 

DO MAN. 
UNITED 

P.9 

BENFICA 
DYEGO 
SOUSA 

EXCLUÍDO 
DO PLANTEI. 

P.32 

VIDAS P.41 A 45 

FERNANDA 
ASSUME NOVO 

NAMORADO 

Pli8 
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to. 

24 51.10Ve5"..» 
prestocões.. 
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PUA 

HOTÉIS DISPONIBILIZAM 4500 CAMAS PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS P.19 

DURANTE SEIS MESES  P 26 

COV JA SOMA 
260 MILHOES 
EM AJUSTES DIRETOS 

-~1.1 
MEDIA CAPITAL P.10 E 11 1.• 

Marido de nova 
acionista falido 

P.13 

Tenta matar mulher 
à facada em pastelaria 

ALGARVE P.22 

Água dos esgotos pode 
ser solução para a seca 

- Y - 

12 318 
CONTRATOS 

SEM CONCURSO 
PUBLICO 

O A MAIORIA dos negócios 
tem que ver com a aquisição 
de material de saúde, mas 
também há despesas com 

espetáculos de músièa e dança 

-k7 4 
ik. 14 4.0~. 

• -  4 
. • 

) 

  

  

• 

ÁGICO 
017  • 

Itht DANOS 
5,4éka, dia 24 19.80€ 

ESTADO  NEGA  APOIO 
A  GNR FERIDO 

EM COMBATE A FOGO 

JOÃO CARRAÇA 
TEM 40 ANOS 
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Alojamento 
estudantil 

é hoje 
reforçado 
com mais 

4500 camas 
Acordos com hotéis e alojamentos locais reforçam oferta 

após perda de 15% dos lugares em residências. Valores 
entre os 219€ e 285€. Camas garantidas até 15 de julho 

Joana Amorim 
jamorim@jn.pt 

• 

REPORTAGEM julho". Em contrapartida, 
avança Sobrinho Teixeira, a 
unidade assegura "o adian-
tamento de dois meses". "Não queremos 

criar médicos 
de aquário" 

Universidade do Minho Quase metade das 
aulas são presenciais na Escola de Medicina. 

Restante academia vai seguir o exemplo 

ATÉ 285 EUROS 

A verba em questão será 
adiantada pela DGES ao es-
tudante bolseiro deslocado 
por via do complemento de 
alojamento, que foi reforça-
do neste ano. O valor mais 
alto aplica-se aos concelhos 
de Lisboa, Oeiras e Cascais, 
com o complemento a che-
gar aos 285€. 

Valor fixado nos 263€ para 
Porto, Amadora, Almada, 
Odivelas e Matosinhos; e 
nos 241€ para Funchal, Por-
timão, Vila Nova de Gaia, 
Barreiro, Faro, Setúbal, 
Maia, Coimbra, Aveiro e 
Braga. Em todos os restan-
tes aplicam-se 219€. O com-
plemento, explique-se, é 
dado ao bolseiro quando 
este não encontra lugar em 
residências universitárias. 

Quer isto dizer que, con-
soante os concelhos, "o ho-
tel ou a unidade de aloja-
mento local só pode cobrar 
o valor do complemento, 
que inclui 25 euros para 
custos de emergência", 
adianta o governante. Para 
Sobrinho Teixeira esta é 
também "uma forma muito 

taram àquela escola da Univer-
sidade do Minho (UMinho). 

Sob apertadas regras sanitá-
rias, mas com a noção de que 
por muita tecnologia que se 
desenvolva, nada substitui as 
vantagens da componente pre-
sencial nos procedimentos de 
formação prática de Medicina. 
Afinal, aqueles estudantes vão 
ser os combatentes da linha da 
frente do amanhã. 

BRAGA  São 18 horas e um grupo 
de cinco estudantes do 4.2  ano 
pratica entrevista clínica com 
dois pacientes simulados den-
tro da Escola de Medicina da 
Universidade do Minho, sob a 
supervisão do professor Ricar-
do Teixeira. Ao lado, o profes-
sor Torcato Meira ministra si-
mulações de exame físico ao 
tórax que envolvem inspeção, 
palpação e percussão. 

Estes são alguns dos procedi-
mentos obrigatórios na forma-
ção de um médico que não fo-
ram postos de parte com a pan-
demia e estão a ser exercidos 
presencialmente desde o pas-
sado dia 7, quando cerca de me-
tade das aulas presenciais vol-

 

ATIVIDADES EM TRÊS GRUPOS 

"Há processos que ficam limi-
tados, naturalmente", adverte 
Torcato Meira, um dos profes-
sores que levam por diante as 
aulas presenciais na Escola de 
Medicina. 

SUPERIOR O Governo, atra-
vés da Direção-Geral do En-
sino Superior (DGES), assi-
na entre hoje e amanhã pro-
tocolos de colaboração com 
cinco associações represen-
tativas da hotelaria e aloja-
mento local e com a Movi-
jovem (pousadas da juven-
tude) para colocar no mer-
cado mais 4500 camas. As 
mensalidades variam entre 
os 219 e os 285 euros. 

A tutela responde, assim, 
à perda de 15% de camas em 
residências - agora num to-
tal de 12 855 - na sequência 
das regras de distanciamen-
to determinadas pela Dire-
ção-Geral da Saúde (DGS). 
As estimativas do Ministé-
rio do Ensino Superior 
apontam, então, para 
18 455 camas, das quais 
4500 chegam por via da-
queles protocolos e outras 
1100 através de acordos com 
instituições privadas e au-
tarquias. 

Ao JN, o secretário de Esta-
do do Ensino Superior expli-
ca que, além de obrigados a 
cumprir as normas da DGS, 
os parceiros, "ao alugarem 
uma cama a um estudante, 
têm de a garantir até 15 de 

eficiente de ajudar a crise 
económica no Turismo". 

A alocação de camas de-
penderá agora da disponibi-
lização de lugares pelos as-
sociados, sendo certo, frisa 
ao JN o ministro Manuel 
Heitor, que "a maioria das 
camas é para Lisboa e Porto, 
onde há mais falta e onde há 
mais procura" (ler ao lado). 
A tutela assina hoje três pro-
tocolos - dois no Porto e um 
em Vila Real - e amanhã ou-
tros dois, em Lisboa. 

A libertação de camas por 
unidades hoteleiras e de 
alojamento local foi, assim, 
a forma encontrada para 
contrabalançar a perda de 
2218 lugares em residências 
devido ao necessário distan-
ciamento de dois metros, 
num parque em que 58% 
dos quartos são duplos. 
Aplicadas as regras da 

DGS, a Universidade de Lis-
boa perdeu 419 camas e a do 
Porto 145. Já em termos per-
centuais, a quebra maior, 
nas universidades, registou-
-se nos Açores (-44%) e em 
Trás-os-Montes e Alto Dou-
ro (-33%), sendo que 70% 
dos alunos da UTAD são des-
locados e 38% bolseiros. 
Nos politécnicos, Castelo 
Branco e Coimbra viram a 
oferta cair para metade. • 

o 

III 

o 

III 111 III 
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Aulas à noite e ao 
sábado esperam 
mais de 380 mil 
alunos do Superior 

- ENTREVISTA -

 

"Grande 
oIctivo 
ter ensino 
orcsoncial" 

ZOOM 

Univ. Aveiro 
Túneis de desinfeção 
em locais críticos, au-
las a começarem 
mais cedo e a acaba-
rem mais tarde, apos-
ta no ensino presen-
cial para os alunos do 
1.9- ano, aulas à quar-
ta-feira à tarde (esta-
va reservada para os 
órgãos de gestão) e 
um kit com duas 
máscaras reutilizá-
veis até 100 lava-
gens) são algumas 
das medidas avança-
das ao JN pelo reitor 
Paulo Jorge Ferreira. 

Letras do Porto 
Com a lotação das sa-
las reduzida para me-
tade, as unidades 
curriculares foram 
divididas em dois 
turnos: o A, corres-
pondente às semanas 
ímpares, é destinado 
aos estudantes cujo 
primeiro nome co-
mece pelas letras A a 
I; o B para as semanas 
pares para os alunos 
de J a Z. 

Politéc. de Setúbal 
Aulas presenciais e à 
distância organizadas 
por bloco, podendo 
recorrer-se aos sába-
do para melhor dis-
tribuição das turmas. 
Acrílicos de proteção 
nos laboratórios. 

Usar App 
Dezenas de institui-
ções estão a pedir aos 
seus estudantes que 
utilizem a aplicação 
de rastreio digital 
StayAway Covid, se-
guindo as orienta-
ções da DGES. 

Sob 
\ apertadas 

regras 
sanitárias, 
alunos de 
Medicina 
voltaram 

às aulas 
práticas 

Manuel Heitor 
Ministro Ciência e Ensino Superior 

Instituições apostam no ensino presencial, 
mas as aulas à distância vieram para ficar 

politécnico a funcionar até 
às 20.30 horas, o presidente 
Orlando Rodrigues sabe que 
"vai ser um ano complica-
do". Sem orçamentos elásti-
cos "para contratar mais pro-
fessores", vão entrar "em re-
gime híbrido, com os alunos 
organizados por turnos, fa-
zendo com que o turno A es-
teja em regime presencial e 
oB à distância". 

ANO LErrvo  Aulas ao sábado. 
Faculdades e politécnicos a 
fecharem para lá das 20 ho-
ras. Turmas a funcionarem 
por turnos. É esta nova nor-
malidade imposta pela pan-
demia que espera os mais de 
380 mil estudantes univer-
sitários que começam, a par-
tir de hoje e até ao próximo 
dia 6 de outubro, a ocupar os 
seus lugares nas instituições 
de Ensino Superior. Lugar 
presencial, acima de tudo, 
mas também virtual. O ensi-
no híbrido, acelerado em 
março quando a SARS-CoV-
-2 nos entrou vida dentro, 
veio para ficar. 

ENSINO CLÍNICO 

Câmaras e microfones são, 
por isso, agora o novo mobi-
liário. Das dezenas de horá-
rios disponibilizados nos si-
tes das várias instituições e 
consultados pelo JN, o ensi-
no presencial é uma cons-
tante, até por determinação 
da tutela, mas o online pin-
talga agora os mapas de tra-
balho dos alunos. Com um 
esforço hercúleo de que tudo 
o que implique laboratório 
seja "in loco". 

É o caso do ensino clínico, 
que está de regresso aos hos-
pitais e centros de saúde. Na 
Universidade do Porto, "o 
ensino clínico vai arrancar 
com a presença dos alunos 
dentro das enfermarias, 
com algumas restrições", 
explica ao JN o reitor, tam-
bém médico, António Sousa 
Pereira. Com outra garantia: 
"A orientação do Ministério 
da Saúde é que as unidades 
do Serviço Nacional de Saú-
de não podem exigir aos es-
tudantes o que não exigem 
aos seus profissionais de 
saúde", refere o antigo dire-
tor do Instituto de Ciências 
Biomédicas Abel Salazar. O 
que, garante, por sua vez, ao 
JN o ministro Manuel Hei-
tor, será alvo de "monitori-
zação". 

Mais do que tudo, resume o 
presidente do Conselho de 
Reitores das Universidades 
Portuguesas, António Fon-
tainhas Femandes, "impor-
ta o bom senso... e ver o dia 
de amanhã". • 
JOANA AMORIM 

Aulas por turnos e ao sába-
do. Faculdades a fechar à 
noite. Que ano aguarda os 
estudantes do Superior? 
O grande objetivo é ter ensi-
no presencial, porque os 
cursos têm de funcionar nos 
termos em que são acredita-
dos. Houve um esforço mui-
to grande de todos - estu-
dantes, docentes e institui-
ções - para que o ensino seja 
presencial, dentro do qua-
dro de acreditação. O plano desenhado desde 

abril prevê a divisão das ativi-
dades letivas em três grupos. 
No primeiro, estão as aulas prá-
ticas que têm obrigatoriamen-
te de ser dadas presencialmen-
te, de natureza clínica e labora-
torial. São cerca de metade. 
"Não queremos criar médicos 
de aquário, por isso é funda-
mental que contactem com os 
espaços laboratoriais para um 
dia exercerem medicina", de-
fende Nuno Sousa, presidente 
da Escola de Medicina. 

No segundo grupo de aulas fi-
caram todas as teóricas que são 
lecionadas com recurso a 
softwares específicos de e-lear-
ning. Já no terceiro grupo fi-
cam as atividades que só serão 
presenciais caso as condições 
sanitárias o permitem. Um 
exemplo do terceiro grupo é a 
avaliação que, segundo Nuno 
Sousa, "está desenhada à data 
de hoje para ser presencial", 
mas há condições para passar a 
fazer avaliação remota, tal 
como aconteceu no final do 
ano letivo anterior, caso a si-
tuação sanitária se agrave. 

Para que tudo funcione com 
segurança e tranquilidade nas 
aulas presenciais, foi montada 
uma operação sanitária que en-
volveu a criação de circuitos de 
circulação, desfasamento de 
horários, limitação a um máxi-

 

mo de cinco alunos por turno 
de trabalho, mapeamento da 
lotação das salas e laboratórios, 
uso de máscara obrigatório e 
limpeza de todos os espaços 
após cada intervalo. 

HORÁRIOS RODAM POR ANOS 

Os horários também foram fei-
tos para que os anos não coin-
cidam. Por exemplo, os do 4.° 
ano vão sempre ao final do dia, 
ao passo que os do 2.° e 3.° anos 
revezam-se durante as restan-
tes horas. Os do 5.° ano, que até 
agora tiveram só aulas teóricas, 
vão praticar para os hospitais, 
ao passo que os do 6.° e último 
ano já estão em trabalho nos 
centros de saúde da região. 

O modelo vai ser alargado às 
restantes escolas da UMinho, 
quando todas recomeçarem, a 
6 de outubro. Acontecerão au-
las "presenciais e não presen-
ciais, em horários diferencia-
dos para diferentes anos ou 
cursos e implementando res-
trições na lotação de espaços", 
reforça Rui Vieira de Castro, 
reitor da academia minhota. 
Esta universidade, com polos 
em Braga e Guimarães, reorga-
nizou o funcionamento e pro-
moveu "uma rigorosa adequa-
ção das salas e laboratórios ao 
regime de ensino misto", asse-
gura o reitor. • 
DELFIM MACHADO 

A preparação deste ano le-
tivo obrigou a fortes in-
vestimentos pelas insti-
tuições: equipas de higie-
nização, equipamentos de 
proteção individual, câ-
maras e microfones para 
aulas síncronas. Haverá 
reforço orçamental? 
Não está posto de parte. Es-
tamos a trabalhar no quadro 
do Orçamento do Estado. 
Neste momento, não foi 
identificado como sendo 
uma necessidade absoluta. 
Estamos sempre atentos e a 
ver o que se passa caso a 
caso. 

A ORDEM É DESDOBRAR 

A palavra de ordem é desdo-
brar, na medida em que a ca-
pacidade instalada de grande 
parte das instituições caiu 
para metade face às regras de 
distanciamento a que a pan-
demia obriga. Com autono-
mia, universidades e politéc-
nicos traçaram planos de 
contingência à medida. O 
Politécnico de Castelo Bran-
co, por exemplo, vai utilizar 
edifícios da cidade, disponi-
bilizados pelo município, 
para garantir a segurança da 
comunidade educativa. 

O exemplo é dado ao JN 
pelo presidente do Conselho 
Coordenador dos Institutos 
Superiores Politécnicos: "Há 
respostas diferenciadas de 
acordo com as condições e 
disponibilidade financeira 
de cada instituição". Em Se-
túbal, cujo politécnico lide-
ra, Pedro Dominguinhos in-
vestiu150 mil euros em tec-
nologia para que todas as 60 
salas de aula estejam aptas 
para aulas síncronas. Com 
uma prioridade: "No 1.° ano 
tudo vai ser presencial, para 
promover a integração e o 
sucesso académico". 

Em Bragança, tal como em 
Setúbal, as aulas vão esten-
der-se ao sábado, até então 
reservado para pós-gradua-
ções e pós-laborais. Com o 

Esta é também uma sema-
na decisiva com a divulga-
ção dos resultados da 
fase do concurso de aces-
so. A libertação de vagas 
não ocupadas por interna-
cionais veio reforçar posi-
ções no Porto e em Lisboa. 
Compromete-se o objeti-
vo de reforçar o interior? 
Não, de forma alguma. Hou-
ve um aumento de vagas 
onde houve um aumento 
da procura. Também houve 
um aumento no interior. 
Não me parece que seja crí-
tico, acho que é uma boa no-
tícia para todos. •  J.A. 
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O-  peração Lex . 
e Ti • - 

fugiu a mult 
de trânsito 
dando nomes 
de estrangeiros 

• 

Advogado do juiz 
acusado de ser o seu 
testa  de  ferro em 
pagamentos  P.16 

• No 

a t.pt 

GINÁSIOS PEDEM 

MENOS IMPOSTOS 1!  

E REGRAS MAIS , 

FLEXÍVEIS 

• 

guns fecharam, outros tent 
avar desistências com romo ôes e.10 

Governo 
garante 
4500 camas 
em alojamento 
local e hotéis 

Valores mensais entre 
219 e 285 euros. Alunos 
iniciam hoje regresso 
às aulas P.4e 5 

SONDAGEM 
AXIMAGE/JN/TSF 

J 
MARCELO E O UNICO 
QUE RESISTE AO 
DESGASTE CAUSADO 
PELA CRISE P. 6 e 7 

Jornal de Notícias 

Internamentos 
e mortes 
por covid-19 
continuam 
a crescer 

Pandemia leva 
jogo ilegal dos 
cafés para casa 

Cozinheira infetada 
fecha escola P.9 

Matosinhos 
Promotor de 
hotel na praia 
exige vinte 
milhões P.18 

Prémios e apostas já são pagos via Nos últimos cinco anos foram detidas 
MB Way em vez de entregues em mão em média 57 pessoas por mês Paginas 14 e 15 
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Alzheimer 
Cuidadores 
exaustos 
reclamam 
ajuda P.8 

C. Portr SAD 
espera proposta 
que evite saída 
de Alex Telles 
a custo zero P.37 
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Mais 4.500 camas para estudantes universitários

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=77384498-225d-4d7d-9603-

b35cdc6341fb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vão ser disponibilizadas mais 4.500 camas para estudantes universitários em hotéis, Pousadas da
Juventude e unidades de Alojamento Local. O anúncio foi feito pelo Ministério do Ensino Superior. A
alternativa teve de ser negociada pelo Governo, depois de por causa da pandemia, o número de
camas nas residências universitárias ter sido reduzido para cumprir com a regra do distanciamento
social.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-09-21 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-21 08:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-21 09:00
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-21 07:00
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-09-21 10:01
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Antena 1

 	Duração: 00:03:20

 	OCS: Antena 1 - Notícias
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21-09-2020 08:01

Alojamentos para estudantes universitários

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3e38b91a-3c99-4b3c-98ee-

a969c616a8b9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É uma resposta à escassez de alojamento universitário em Portugal. O número de camas disponíveis
vai aumentar 16% em comparação com o ano letivo anterior. É o que revela o Ministério do Ensino
Superior. O reforço da capacidade vai ser possível graças à assinatura de protocolos com o setor do
turismo. Os estudantes vão ficar instalados em pousadas da juventude, hotéis e também em unidades
de alojamento local.
Declarações de Marcos Teixeira, presidente da Federação Académica do Porto.
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Alojamento local perde quase 3.000 casas em Lisboa e Porto. Esta e outras notícias
nos jornais nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1e0e982

 
Dos jornais aos sites, passando pelas rádios e televisões, leia as notícias que vão marcar o dia.
 
A maioria dos portugueses defende que não se deve criar uma crise política por causa da discussão do
Orçamento do Estado para 2021, segundo o barómetro da Intercampus. Ao mesmo tempo, o inquérito
da Aximage revela que Marcelo Rebelo de Sousa é a única figura do panorama político a resistir ao
desgaste causado pela pandemia. A marcar a atualidade está ainda a notícia de que foram feitos cerca
de 260 milhões de euros em ajustes diretos em contratos realizados no âmbito da Covid-19.
 
Pandemia custa 260 milhões em ajustes diretos
 
Em seis meses foram realizados cerca de 260 milhões de euros em ajustes diretos feitos ao abrigo do
combate à Covid-19. Contas feitas são mais de 12 mil contratos celebrados desde desde 18 de março
(dia em que foi declarado o Estado de Emergência) até 16 de setembro, ao abrigo do regime especial
criado pelo Governo para agilizar o processo de compra de material para fazer frente à pandemia. A
maioria destes contratos foram feitos para comprar ventiladores, máscaras e reagentes de laboratório,
mas há também despesas relacionadas com espetáculos de música, dança e ou motociclos para a
época balnear. Leia a notícia completa no Correio da Manhã (acesso pago).
 
Estudantes pagam até 285 euros para ficar em alojamentos locais
 
O Governo garantiu 450 novas camas para alojar os alunos do Ensino Superior. Os acordos
estabelecidos com a Movijovem e as várias estruturas representativas de unidades hoteleiras e de
alojamento local preveem que os preços máximos cheguem aos 285 euros, nos concelhos de Lisboa,
Cascais e Oeiras. Contudo, os valores "agora terão de ser confirmados e concretizados individualmente
e após os contactos pelos próprios estudantes". Leia a notícia completa no Público (acesso livre).
 
Alojamento local perde quase 3.000 casas em Lisboa e Porto
 
Outrora considerado um dos negócios da década, o alojamento local continua a apresentar sinais
significativos de contração. Já perto de 3.000 imóveis foram retirados deste mercado de arrendamento
de curta duração nas regiões de Lisboa e Porto, o que se explica com a queda do turismo causada pela
pandemia, mas também pelas medidas de contenção implementadas em algumas zonas. Em sentido
inverso, a oferta de casas para arrendar está a crescer. Leia a notícia completa no Diário de Notícias
(acesso pago).
 
Portugueses afastam cenário de crise política por causa do Orçamento do Estado
 
Os portugueses não querem que se crie uma crise política por causa do Orçamento do Estado para
2021. A conclusão é do barómetro da Intercampus que revela que mais de metade dos inquiridos
(56%) consideram que a escolha do primeiro-ministro de retomar a geringonça com o Bloco de
Esquerda e o PCP para terminar a legislatura é acertada. Apenas menos de 2,5% acham mal que
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António Costa tenha escolhido a esquerda para negociar o OE2021. O acordo com o PSD é visto como
o plano B com 56% dos inquiridos a preferirem essa opção caso o acordo com a esquerda não
funcione. Leia a notícia completa no Jornal de Negócios (acesso pago).
 
Marcelo é o único que resiste ao desgaste da crise
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é a única figura do panorama político português
a resistir ao desgaste causado pela pandemia. A conclusão é de uma nova sondagem da Aximage para
o JN e TSF. O mesmo inquérito de opinião concluiu que tanto o PS como o PSD estão em queda nas
intenções de voto, separados por uma distância de 14 pontos percentuais: 37,6% para os socialistas e
23,9% para os sociais-democratas. Leia a notícia completa no Jornal de Notícias (ligação indisponível).
 
ECO
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Água dos esgotos pode ser solução para a seca
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/09/2020

Meio: Correio da Manhã Online Autores: José Carlos Eusébio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a7f654fd

 
Plano prevê 228 milhões de euros para aplicar em 57 medidas nas áreas agrícola, turística e urbana.
 
Em tempos de escassez de água, em que as barragens algarvias apresentam níveis de
armazenamento entre os 18,3% e os 55,3%, o Governo apresentou um plano para combater a seca.
Uma das apostas passa pela reutilização dos esgotos, após tratamento.
 
No total, o Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve (PREH) prevê um investimento de 228
milhões de euros na aplicação de 57 medidas, nas áreas agrícola, turística e urbana.
 
Na apresentação do plano, que teve lugar na semana passada, em Faro, o ministro do Ambiente e da
Ação Climática, João Matos Fernandes, considerou que "não vale a pena multiplicar barragens quando
não há água", defendendo que a reutilização de águas residuais é a solução mais imediata para
garantir uma maior disponibilidade hídrica no Algarve.
 
Os projetos vão desde a melhoria das redes de abastecimento público e de rega até campanhas de
sensibilização. Poupar água a curto e médio prazo é uma das principais tarefas dos autores do PREH,
cuja elaboração foi coordenada pela Agência Portuguesa do Ambiente e pela Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Regional. Os 228 milhões EUR serão distribuídos por 13 medidas
urbanas (122 milhões de euros), 22 no setor agrícola (79 milhões) e quatro na área do turismo, mais
precisamente com campos de golfes (23 milhões).
 
Em simultâneo, estão a ainda a ser estudados projetos como a dessalinização ou o transvase de água
do Guadiana, desde o Pomarão, em Mértola, até à Barragem de Odeleite, em Castro Marim. A hipótese
de construção de uma ou mais barragens (Foupana e ribeira de Alportel) também não está excluída.
 
...
 
José Carlos Eusébio
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TVI

 	Duração: 00:01:32

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88672648

 
20-09-2020 13:23

1 1 1

Quarentena para dinamarqueses afeta Porto Santo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f218d052-d716-4cfe-9f54-

08366fd26a0a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os dinamarqueses que visitem Portugal são obrigados a fazer quarentena à chegada à Dinamarca. A
decisão tem levado ao cancelamento de operações turísticas, como no Porto Santo que agora se vê
sem turistas neste Inverno.
Declarações de Bruno Martins, diretor do Hotel Vila Baleira.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-09-20 13:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-20 16:26
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-20 17:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-20 18:26
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SIC

 	Duração: 00:14:45

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88666403

 
19-09-2020 20:59

1 1 1

Reportagem Especial: "Resistir na Serra Algarvia"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7707ef66-e2f7-49f1-b119-

135a76b4e837&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esvaziada de gente nas últimas décadas e atormentada por sucessivos fogos, a Serra de Monchique
preserva ainda alguns dos tesouros gerados por séculos de isolamento. São artes e produtos que têm
estado confiados à resistência de sucessivas gerações e que agora procuram um caminho para se
perpetuarem no futuro.
Comentários de Carlos Fernandes, agricultor; Sónia Martinho, técnica municipal Monchique; José
Jesus, mestre de canteiros; José Paulo Nunes, proprietário florestal; Paulo Rosa, Ass. Produtores de
Aguardente de Medronho do Barlavento; Américo Telo, fundador da Loja do Medronho e do Mel; Marta
Martins, presidente da Junta de Freguesia Marmelete; Idália Duarte, produtora de enchidos; Ana Silva,
veterinária; Suzel Gamito, aprendiz de tecedeira; Fábio Capela, arqueólogo; Zé Ventura, artista
plástica; Maria Nunes, tecedeira artesanal; José Jesus, produtor de linho.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-19 20:59
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CCDR-Alentejo com 
dois candidatos
Roberto Grilo, líder da 
CCDR-Alentejo, decidiu 
avançar com uma candidatu-
ra alternativa à do candidato 
escolhido pelo PS, António 
Ceia da Silva, ex-deputado do 
PS e líder do Turismo local. 
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Dois projetos da iniciativa Internacionalizar + Algarve 2.0 recebem fundos europeus
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9334878c

 
Dois projetos no âmbito da iniciativa  Internacionalizar + Algarve 2.0 , cujo objetivo central passa por
potenciar o sucesso da internacionalização de pequenas e médias empresas da região, vão receber
fundos comunitários.
 
O NERA - Associação Empresarial da Região do Algarve, a Associação Turismo do Algarve e a Região
de Turismo do Algarve obtiveram recentemente a aprovação do CRESC Algarve 2020.
 
Os promotores organizam uma sessão de apresentação no dia 30 de setembro, 9:30 horas, nas
instalações do NERA, em Loulé, dirigida a diferentes  players  institucionais, empresas e comunicação
social.
 
Além da apresentação dos dois projetos e das respetivas ações, esta sessão pretende "despertar o
interesse dos potenciais aderentes às redes colaborativas previstas para o apoio à internacionalização
das empresas da região do Algarve".
 
Complementarmente, a ação visa ainda "promover uma reflexão crítica sobre a importância, no
panorama atual, do reconhecimento internacional dos bens e serviços da região, e sobre as melhores
estratégias para dinamizar iniciativas coletivas de cooperação para a internacionalização".
 
O  Internacional + Algarve  é um projeto dinamizado pelo NERA e pela Universidade do Algarve, que
visa estimular o surgimento de iniciativas coletivas de cooperação interempresarial, para a
internacionalização dos bens e serviços produzidos na região do Algarve, dirigindo-se a empresas
enquadradas no domínio da RIS3 Algarve, dos setores de turismo, agroalimentar, mar e TIC.
 
.diariOnline RS
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JOVEM  BELGA  DESAPARECEU  NO   MAR  QUANDO    TOMAVA   BANHO    NA
PRAIA    DAS   FURNAS,   NO    CONCELHO    DE    VILA   DO   BISPO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2020

Meio: Litoralgarve Online Autores: José Manuel Oliveira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b8597b14

 
Buscas são retomadas neste sábado, dia 19 de Setembro de 2020. Um outro banhista, de
nacionalidade alemã, acabou por chegar a terra pelos próprios meios, não tendo necessitado de
assistência médica, segundo a Autoridade Marítima Nacional. Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo
estão envolvidos nas operações.
 
Um jovem de nacionalidade belga, com cerca de 20 anos, segundo apurou o Litoralgarve, está
desaparecido no mar no Algarve, desde sexta-feira, dia 18 de Setembro de 2020, à tarde, numa altura
em que tomava banho na praia das Furnas, situada no concelho de Vila do Bispo, tendo sido arrastado
pela corrente.
 
Na sequência de um alerta recebido pela Autoridade Marítima Nacional, indicando que "dois jovens,
com idades compreendidas entre 20 e 30 anos, estavam em dificuldades no mar", o capitão do Porto
de Lagos ativou, de imediato, para o local o piquete da Polícia Marítima, a embarcação salva-vidas da
Estação de Sagres do Instituto de Socorros a Náufragos, a viatura 'Amarorok' com dois militares do
projeto 'SeaWatch', destinado a reforçar a vigilância na costa portuguesa, e os Bombeiros Voluntários
de Vila do Bispo.
 
BANHISTA   DESAPARECIDO   APÓS  TER   FICADO    EM   DIFICULDADES    NO   MAR   E   SIDO
ARRASTADO  PARA   UMA   ZONA   ROCHOSA
 
Um dos jovens, que é de nacionalidade alemã, de acordo com informações recolhidas pelo
Litoralgarve, conseguiu chegar a terra pelos próprios meios, não tendo necessitado de assistência
médica. O outro jovem desapareceu na água, "depois de ter ficado em dificuldades no mar e ter sido
arrastado para uma zona rochosa", esclarece a Autoridade Marítima Nacional, em comunicado. "Os
meios da Autoridade Marítima Nacional, em colaboração com os Bombeiros Voluntários de Vila do
Bispo, efetuaram buscas pelo jovem desaparecido, tendo as mesmas sido interrompidas ao pôr-do-
sol", refere aquela entidade, acrescentando que a operação será retomada logo ao amanhecer neste
sábado, dia 19 de Setembro de 2020.
 
A Autoridade Marítima Nacional está a coordenar as operações e irá manter a presença junto à orla
marítima. Isto, recorde-se, numa altura em que se regista uma subida do nível do mar, com
incidência, nomeadamente, na costa do Algarve, e as autoridades alertam as pessoas para não se
exporem a riscos nas praias.
 
Autores: Paulo Silva/José Manuel Oliveira
 
Litoralgarve
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Castro Marim e Região de Turismo do Algarve galardoados no Prémio Nacional
Mobilidade em Bicicleta
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/09/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=77f14c9e

 
Iniciativa da Federação Portuguesa de Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta
 
A Câmara Municipal de Castro Marim e a Região de Turismo do Algarve foram esta semana
galardoadas pelo Prémio Nacional Mobilidade em Bicicleta, iniciativa da Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta.
 
A Ciclovia da Lezíria, com uma extensão de 3 quilómetros, ligando Vila Real de Santo António a Castro
Marim, permitindo também o acesso ao interior da Reserva Natural do Sapal, e que foi inaugurada em
Fevereiro deste ano, é a razão para a atribuição do prémio ao município castro-marinense,
precisamente na categoria de Autarquias e Freguesias.
 
No caso da Região de Turismo do Algarve, galardoada na categoria de Entidades Públicas, o prémio
reconhece o trabalho desenvolvido para fazer da região um destino europeu de referência para o
cycling.
 
A entrega dos galardões da XV edição do Prémio Nacional Mobilidade em Bicicleta, decorreu na quinta-
feira, dia 17, no auditório da Biblioteca Municipal Orlando Ribeiro, em Lisboa.
 
A FPCUB decidiu criar, em 2006, o Prémio Nacional "Mobilidade em Bicicleta" de forma a reconhecer
publicamente o contributo de determinadas entidades ou pessoas individuais que tenham promovido a
utilização da bicicleta nas suas múltiplas vertentes, através da criação ou melhoria de condições e
facilidades em Portugal e/ou da divulgação de iniciativas fomentadoras do uso deste modo de
transporte não motorizado.
 
No âmbito da atribuição do Prémio Nacional "Mobilidade em Bicicleta" são anualmente consideradas
diversas categorias.
 
João Fernandes, presidente da RTA, recebe o Prémio
 
Filomena Sintra, vice-presidente da Câmara de Castro Marim
 
Em 2020, foram galardoadas as seguintes categorias:
 
Autarquias e Freguesias
&gt;Câmara Municipal de Castro Marim
&gt;Câmara Municipal da Figueira da Foz
&gt;Câmara Municipal de Óbidos
&gt;Junta de Freguesia de Arroios (Lisboa)
 
Entidades Públicas
&gt;Região de Turismo do Algarve
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Instituições de Ensino
&gt;Politécnico de Leiria
 
Associações e Clubes
&gt;Os Chaparros - BTT Team Associação Santiago do Cacém
&gt;Juvemar AFC - Associação Juventude de Marinhais - Secção de Cicloturismo "os Cansados"
&gt;Núcleo Cicloturista Clube Desportivo do Beato
 
Ativismo e Intervenção Social
&gt;Eliseu Almeida
&gt;Kumpania Algazarra
 
Cidadania
&gt;Mário Meireles
&gt;Gonçalo Peres
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Elisabete Rodrigues
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TSF

 	Duração: 00:00:22

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88652655

 
18-09-2020 17:14

Audição dos 28 migrantes ilegais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2b67a0b5-75f8-4149-bf11-

921b25c02602&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os 28 migrantes que desembarcaram no início da semana na ilha deserta, no Algarve, já foram
ouvidos em tribunal. Uma nota do SEF adianta que a justiça determinou que o grupo vai ficar à guarda
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras até que fique concluído o processo de afastamento que lhes
deverá ser instaurado.
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