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Avaliação bancária da habitação subiu
nos Açores 3,9% no ano passado
Observando as regiões de Portugal,
foi nos Açores que se verificou o maior
aumento dos valores atribuídos pela
banca aos imóveis, 2,6%, durante o
mês de dezembro.
Em sentido contrário, a Região Autónoma da Madeira regista a maior
descida, 1,2%.
Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano
das avaliações cresceu 11,2%, registando-se a variação mais intensa no
Algarve (12,9%) e a menor na Região
Autónoma dos Açores (3,4%).
Com efeito, o valor atribuído pela
banca às casas, por via da concessão
de crédito à habitação, cresceu em Dezembro, segundo os dados divulgados
ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
O valor mediano do metro quadrado cresceu 1% (mais 13 euros) de Novembro para Dezembro, fixando-se
nos 1.231 euros.
Em termos homólogos, os valores
da avaliação bancária às casas cresceram 11,2%.
De acordo com os dados do INE,
a variação é justificada pela avaliação
dos apartamentos, com o seu valor mediano a crescer 10%, para 1.359 euros
por metro quadrado.
É a região do Algarve que continua
a registar os valores mais elevados.
No sul do país, a avaliação bancária de apartamentos fixou-se nos 1.720
euros por metro quadrado e nas moradias em 1.753 euros, o que se traduz
em crescimentos homólogos de 12,8%
e 13,5%, respectivamente.
A região das Beiras e Serra da Estrela foi a região que apresentou o valor
mais baixo em relação à mediana do

país, menos 48%.
Para chegar a estes dados, o INE
considerou cerca de 30.212 avaliações
bancárias, mais 14,8% que em dezembro de 2020.
Avaliação dos apartamentos
sobe nos Açores
No mês em análise, o valor mediano
de avaliação bancária de apartamentos
foi 1 419 euros/m2, tendo aumentado
12,1% relativamente a Dezembro de
2020.
O valor mais elevado foi observado
no Algarve (1 720 euros/m2) e o mais
baixo no Alentejo (911 euros/m2).
O Algarve apresentou o crescimento homólogo mais expressivo
(12,8%), tendo o Alentejo apresentado
o menor(5,4%).
Comparativamente com o mês anterior, o valor de avaliação subiu 1,3%,
tendo a Região Autónoma dos Açores
registado a maior subida (5,9%).
A única descida verificou-se na Re-

gião Autónoma da Madeira (-0,8%).
O valor mediano da avaliação para
apartamentos T2 subiu25 euros, para
1 447 euros/m2, tendo os T3 subido 15
euros, para 1 263 euros/m2.
No seu conjunto, estas tipologias
representaram 80,8% das avaliações
de apartamentos realizadas no período
em análise.
Análise anual 2021
O valor mediano de avaliação para o
ano 2021 fixou-se em 1 231 euros/m2,
o que se traduziu num acréscimo de
9,0% relativamente ao ano anterior.
Observou-se um crescimento do
valor de avaliação em todas as regiões
NUTS II, tendo a Área Metropolitana
de Lisboa apresentado a variaçãomais
intensa (8,7%) e a Região Autónoma
doa Açores o menor aumento (3,9%).
Por natureza de alojamentos, no
ano de 2021, o valor mediano de avaliação bancária aumentou 10,0% nos
apartamentos e 5,9% nas moradias,

para, respetivamente, 1 359 euros/m2
e de 1 005 euros/m2 (1 235 euros/m2 e
949 euros/m2, em 2020, pela mesma
ordem).
A tabela abaixo apresenta as taxas
de variação anual por tipologia e por
NUTS II.
Destacam-se os aumentos mais intensos nos valores de avaliação bancária no 1º quartil na Área Metropolitana
de Lisboa (10,7%) e no 3º quartil no
Norte (8,8%) e as menores variações no
1º quartil no Alentejo e Centro (3,7% e
3,8%, respetivamente).
Observa-se alguma heterogeneidade
na dinâmica de variação do valor de
avaliação bancária, não apenas entre
regiões, mas também entre os diferentes quartis.
Na Área Metropolitana de Lisboa
existe um aumento do valor de avaliação para os apartamentos mais intenso
no 1º quartil (10,8%) que no 3º quartil
(6,2%), fundamentalmente refletindo
uma maior valorização nos escalões de
mais baixo valor.

EDA vai investir 181 milhões de euros em energias
renováveis com sistema de reserva de baterias
A Empresa de Eletricidade dos Açores (EDA) vai investir, de 2022 a 2026,
cerca de 181 milhões de euros em energias renováveis, avançando com um
sistema de reserva rápida do tipo BESS
(baterias), revelou o grupo.
De acordo com o Plano Estratégico Plurianual e Orçamento para 2022,
estima-se que, a partir de 2026, seja
reduzida a emissão de cerca de 304 mil
toneladas por ano de gases com efeito de
estufa face aos investimentos em energia
verde.
Os responsáveis pela eléctrica açoriana, grupo de capitais mistos, referem
que está previsto “um extenso plano de
novos empreendimentos em aproveitamentos de energias renováveis e sistemas de reserva rápida do tipo BESS (baterias), de que resulta um investimento
total de cerca de 181 milhões de euros, e
que, no actual estado de desenvolvimen-

to das tecnologias conhecidas, maximiza
a penetração de produção renovável nos
pequenos e isolados sistemas eléctricos
dos Açores”.
EDA vai recorrer
a fundos comuntários
A EDA vai recorrer a fundos comunitários para os sistemas de reserva rápida tipo BESS (baterias), a instalar nas
ilhas Terceira e São Miguel, orçado em
31,7 milhões de euros, a partir do Plano
Operacional dos Açores 2014-2020, a
par de 22,5 milhões provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
para as restantes ilhas.
Fica de fora a Graciosa, “em virtude
de, nesta ilha, estar já em exploração o
projecto desenvolvido pela Graciólica”.
O grupo prevê que este investimento
“possa potenciar o aumento, em 2026,

da parcela correspondente à emissão
com base em energias renováveis, de
cerca de 34%, estimado para 2021, para
próximo dos 56%, no total dos Açores”.
“Se se incluir a componente prevista
de energia eléctrica produzida a partir
da incineração de resíduos, aquele valor
poderá ascender a cerca de 61% e, caso
surjam, entretanto, mais produtores independentes de energias renováveis - e
ou a produção distribuída venha a ter
um impacto significativo nos próximos
anos -, este poderá mesmo ser ultrapassado”, refere-se no documento.
Evitar emissão de 134 mil
toneladas de dióxido de carbono
A EDA estima que com o seu plano
de investimentos possa evitar a emissão
de cerca de 134 mil toneladas de dióxido
de carbono por ano.

O objetivo é que, “a partir do ano
2026, seja possível evitar a emissão de
um total de cerca de 304 mil toneladas
por ano de gases com efeito de estufa”.
Os proveitos da EDA deverão ascender a 244 milhões de euros em 2022, dos
quais 85% resultarão de vendas de energia eléctrica e da compensação tarifária
relativa ao processo de convergência dos
preços entre a Região e o continente, de
acordo com o documento.
Prevê-se que as prestações de serviços totalizem cerca de nove milhões de
euros, contribuindo para um volume de
negócios consolidado de 241 milhões.
O grupo deverá apresentar, em 2022,
um resultado operacional na ordem dos
14 milhões.
O resultado líquido do exercício deverá ascender a cerca de 8,3 milhões de
euros, em 2022, segundo as previsões da
empresa refletidas no documento.

28 de Janeiro 2022 . www.diariodosacores.pt

REGIONAL

3

Novo recorde de quase 2 mil casos
Nas últimas 24 horas foram diagnosticados 1.997 novos casos positivos de Covid-19, sendo 1.205 em
São Miguel, 586 na Terceira, 57 em
São Jorge, 48 no Faial, 43 no Pico,
27 em Santa Maria, 17 na Graciosa
e 14 nas Flores, resultantes de 5.179
análises.
Em São Miguel foram registados
469 novos casos positivos em Ponta
Delgada, 458 no Concelho da Ribeira Grande, 74 no Concelho da Lagoa,
72 no Concelho de Vila Franca do
Campo, 67 no Concelho da Povoação
e 65 no Concelho de Nordeste.
Na Terceira foram registados 426
novos casos no Concelho de Angra
do Heroísmo e 160 no da Praia da
Vitória.
Em São Jorge foram diagnosticados 51 novos casos positivos no Concelho de Velas e seis no concelho da
Calheta.
O Faial registou 48 novos casos
positivos no Concelho da Horta.
No Pico foram registados 19 novos casos positivos no Concelho das
Lajes, 18 no Concelho da Madalena e
seis no Concelho de São Roque.
Em Santa Maria foram registados
27 novos casos positivos no Concelho
de Vila do Porto.

Espírito da Terceira (um em cuidados intensivos) e três no Hospital
da Horta, no Faial (um em cuidados
intensivos).
Nas últimas 24 horas de ontem
foram registadas 765 recuperações.
Mais de 10 mil casos

Região totaliza mais de 10 mil casos
e 55 internamentos

O arquipélago registava ontem
10.434 casos positivos ativos, sendo
7.548 em São Miguel, 2.047 na Terceira, 294 no Faial, 284 no Pico, 127
em São Jorge, 53 nas Flores, 38 na
Graciosa e 43 em Santa Maria.
Desde 31 de Dezembro de 2020 e
até 26 de Janeiro corrente, 206.258
pessoas tinham nos Açores a vacinação primária completa (87,2%) da
população e 80.567 tinham já recebido a dose de reforço (34,1%).
Novo máximo também
no continente

A Graciosa registou 17 novos casos positivos no Concelho de Santa
Cruz.
A ilha das Flores registou 10 novos casos positivos no Concelho de
Santa Cruz e quatro no das Lajes.

55 pessoas internadas
À data de ontem estavam 55 pessoas internadas, sendo 42 no Hospital do Divino Espírito Santo, em
São Miguel (cinco em cuidados intensivos), 10 no Hospital de Santo

A nível nacional, os números da
pandemia referentes às últimas 24
horas de ontem, segundo o boletim
divulgado pela DGS, revelam mais 41
mortes e 65.706 casos de Covid-19.
É um novo máximo de contágios
pelo 2º dia consecutivo.

Eurodeputada pede apoio
Greve na Atlânticoline
à Presidência francesa para já cancelou 36 viagens
o sector espacial nos Açores

A eurodeputada do PSD, Maria da
Graça Carvalho, convidou, ontem, a
nova presidência francesa do Conselho
da União Europeia, que incluiu o Espaço na sua lista de áreas prioritárias
de actuação, a dar especial atenção à
estratégia recentemente apresentada
pelos Açores para este sector, elogiando
a qualidade dos projetos que a Região
pretende implementar.
“Gostaria de manifestar o meu apoio
à França pela sua agenda ambiciosa
para o Espaço, na qual pretende envolver todos os Estados-membros. Os
Açores, região portuguesa com condições excepcionais para esta indústria,
apresentaram recentemente a sua es-

tratégia para o Espaço, com projetos
muitos concretos. E estou certa de que
a Presidência Francesa acompanhará
e apoiará estas iniciativas”, referiu a
eurodeputada, durante uma audição
da Ministra francesa da Indústria e do
Espaço, Agnés Pannier-Runacher, na
Comissão da Indústria, Investigação e
Energia (ITRE).
Na mesma sessão, Maria da Graça Carvalho, vice-coordenadora do
Partido Popular Europeu na Comissão ITRE, teve ainda a oportunidade
de questionar a Ministra francesa do
Ensino Superior, Ciência e Inovação,
Fréderique Vidal.
Referindo que “a Presidência francesa tem também assumido como uma
prioridade a criação do Espaço Europeu
de Inovação”, Maria da Graça Carvalho
lembrou que “uma componente essencial deste espaço são os investigadores”,
pelo que pediu mais informações sobre “os esforços que serão feitos, a nível
europeu, para reduzir a precariedade
nas carreiras dos investigadores, e criar
condições para que estes possam permanecer na Europa e, dentro do espaço
europeu, não exista fuga de cérebros
dos países periféricos”.
Em resposta, a Ministra francesa
defendeu que a precariedade, tanto
nas carreiras de investigação como
nas dos docentes do ensino superior,
poderá combatida através de alianças
entre instituições do Ensino Superior
europeias e de intercâmbios.

A greve dos trabalhadores ligados
à parte operacional da Atlânticoline,
obrigou ao cancelamento de 36 viagens desde 1 de Janeiro, “representando 26% do total de ligações marítimas
previstas“, revelou esta Quarta-feira a
empresa pública.
A paralisação convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Marinha
Mercante, Agências de Viagens, Transitários e Pesca (SIMAMEVIP) arrastase desde Dezembro e há já um novo
pré-aviso de greve para o mês de Fevereiro, segundo o dirigente sindical
Clarimundo Baptista.
De acordo com informações avançadas pela Atlânticoline, empresa de
transporte marítimo entre ilhas, “entre
1 e 25 de Janeiro, foram canceladas 36
viagens devido à greve, o que representa 26% do total das viagens previstas
nesse período”.
Em relação à percentagem de colaboradores que estão a fazer greve, a
empresa sublinhou que a adesão não
é “linear”, já que a maioria dos colaboradores faz a paralisação “apenas
em algumas viagens”. “Dos 105 trabalhadores do universo da empresa, 26
já fizeram greve em algum momento, o que representa 25% do total de
trabalhadores“, segundo os dados da
Atlânticoline.
A empresa lembra que os navios têm
um certificado de lotação de segurança
e “basta um dos marítimos escalados
não se apresentar ao trabalho para que
a viagem seja cancelada”. Desde o início da greve, a 1 de Dezembro de 2021,
“foram canceladas 50 viagens” devido

à greve, ou seja, “17% das viagens previstas”.
Para o período de greve foram definidos serviços mínimos diários. Assim, são “assegurados todos os serviços
necessários à realização das operações
de transporte determinadas por situações de emergência”, designadamente
de urgência hospitalar, naufrágio, intempérie ou outras situações de força
maior, entre as ilhas do Faial, Pico e
São Jorge.
Para o período da greve foram definidos como serviços mínimos as viagens da Linha Azul Horta/Madalena/
Horta. Clarimundo Baptista, destacou
que há “uma adesão significativa” dos
trabalhadores à paralisação, lamentando que a empresa continue a não
admitir o pagamento de retroativos das
negociações dos aumentos salariais a
partir da data que produzem efeito, ou
seja, Abril de 2021.
“Lamentamos os transtornos e não
queremos causar sofrimento, nomeadamente aos doentes que vêm do Pico
para tratamentos no Faial. Temos fé
que a situação se resolva”, sublinhou
Clarimundo Baptista.
O Sindicato dos Trabalhadores
da Marinha Mercante, Agências de
Viagens, Transitários e Pesca reitera, no entanto, as criticas à empresa
Atlânticoline. “O máximo de horas extraordinárias é 200 e a empresa usa
em média 600 a 700 por trabalhador.
Como é que uma empresa que é do Estado quer enganar o Estado, ocultando trabalho extraordinário?”, apontou
Clarimundo Baptista.

4

ENTREVISTA

28 de Janeiro 2022 . www.diariodosacores.pt

Paulo Machado, Presidente da Ass

“Vamos assistir, nos Açores, a
recessão de
Segundo o último inquérito à fecundidade, relativo a 2019, as famílias portuguesas estão a optar por ter menos ﬁlhos e cada vez mais tarde. Como sabe, a
Região Autónoma dos Açores é uma das regiões do país que obtém os piores resultados, nesta matéria, agravando-se o problema nos últimos anos. Como vê esta
situação e que cenário é que se pode esperar no futuro?
A situação da RAA não difere tão substancialmente do restante País, e ainda em meados da década anterior, apresentava índices de fecundidade acima da média nacional,
como se pode observar na Tabela.

Relativamente a este índice, o ano de 2015 foi o da viragem. Naturalmente, esta alteração é congruente com a diminuição, relativamente abrupta, da taxa de fecundidade
geral.

Uma primeira explicação pode ser encontrada numa alteração muito rápida da idade média ao nascimento do primeiro filho (em dez anos subiu quase três anos).

O que parece estar a acontecer é uma sucessão de transformações sociais na Região, que determinam, aparentemente, e à semelhança do que se passa no restante País, o
efeito de adiamento (retardamento ou mesmo evitamento) do 2º e 3º filhos, o que se manifesta logo na descendência final.
Há, todavia, uma especificidade regional que, embora se venha desvanecendo, não foi eliminada: refiro-me à taxa de fecundidade na adolescência, que diminui mas
mantém quase o dobro da nacional.

Por último, outra especificidade que pode estar a influenciar a natalidade na Região é a emigração. Nesta última década os saldos migratórios têm-se mantido consistentemente negativos ou muito ligeiramente positivos.

Em termos de futuro, e se esta situação que acabo de descrever muito simplificadamente, se mantiver, os Açores conhecerão um maior envelhecimento, de natureza
dupla (na base e no topo da sua estrutura), mas também na população ativa. Digamos que é algo a que poderíamos chmar, em termos sociológicos, a chegada tardia da
modernidade, com algumas das suas vantagens (emancipação da mulher, maior taxa de atividade feminina, famílias mais reduzidas com vantagens económicas e não só,
mais oportunidades para a educação das crianças), e com todas as suas desvantagens (sobretudo no plano coletivo, populacional).
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sociação Portuguesa de Demografia

a uma estagnação e posterior
emográfica”
Este
assunto,
do
inverno
demográﬁco, tem sido pouco discutido pelas elites políticas, como se ainda
agora nesta campanha eleitoral. É importante introduzir este problema nas
agendas das autoridades políticas?
Diria que é absolutamente vital, porquanto qualquer decisão que hoje se tome
(ou qualquer adiamento que se faça),
terá sempre consequências no médio e
longo prazo. Daí que fenómenos, como o
do envelhecimento populacional, sejam
irreversíveis num horizonte de 50 anos!
Só uma tomada de consciência coletiva
(sobressalto cívico) pode sugerir uma
mudança de atitude dos políticos. nesta
matéria, há grande conservadorismo e
miopia política.
Há ilhas, nos Açores, que estão
a enfrentar problemas sérios de
desertiﬁcação. Há quem defenda a
imigração para ajudar a combater o
problema. É uma solução?
A resposta é difícil, porque não existem experiência consolidadas que nos
ajudem a identificar as melhores soluções. Começo por afirmar que as questões populacionais, nas quais se incluem
a fecundidade, as decisões migratórias,
os divórcios, os casamentos, são decisões
individuais (da família), nas quais o estado não interfere a não ser como grande influenciador. reter população no seu
território para que a emigração não seja
elevada não é uma opção do Estado. Já
a permissão à fixação pode ser algo diferente, mas ainda assim com limitações
(pois se estiverem cumpridos os requisitos legais, não há como impedir essa fixação, a menos que mude a Lei).
Dito isto, bons incentivos fiscais e

melhoria generalizada das condições de
vida, podem ajudar a tornar atractivas
regiões. O inverso tem a consequência conhecida. Alguma imigração para a região
dos Açores é manifestamente seletciva
(seja por razões profissionais, ou opção
de vida), mas não tem ajudado a fazer
crescer demograficamente a Região, de
modo acima de tudo sustentável.
O governo dos Açores e outros partidos têm apresentado propostas no
sentido de apoiar a natalidade com
incentivos ﬁnanceiros. É suﬁciente?
Como afirmei, a opção natalista não é
a única via para a decisão de ter filhos, ou
mais filhos, e porventura não é tão-pouco a mais importante. Mas ajuda muito
a baixar a taxa de esforço das famílias, e
essa é também uma via.
As projecções demográﬁcas para o
país não são nada favoráveis nas próximas décadas. Para uma região mais
pequena como os Açores, qual a sua
visão?
Tomando como válido o cenário central das projecções demográficas do INE
até 20250 (a partir daí os valores são
bastante especulativos), diria que vamos
assistir, nos Açores, a uma estagnação e
posterior recessão demográfica. Estas
projecções são congruentes com (e naturalmente decorrem delas) com as tendências que vimos observando nos últimos anos (nas duas últimas décadas). No
entanto, chamaria a atenção para a possibilidade de uma recessão maior se houver uma aceleração da mudança social,
por exemplo instalando-se um padrão
de filho único, aumento de celibatários,
agravamento das condições de vida nal-

Paulo Machado,
reputado
demógrafo e
Presidente da
Associação
Portuguesa de
Demografia,
concedeu entrevista ao Diário
dos Açores

gumas ilhas.
Em síntese, não estou muito otimista.
Há cerca de 30 anos, quando realizei os
meus primeiros estudos sobre os Açores,
era razoavelmente evidente algum excesso populacional em face dos recursos

(nomeadamente emprego e rendimento)
existentes. Essa realidade ditava a emigração como fatalidade. Hoje a situação
mudou, diria muito substancialmente.
jornal@diariodos acores.pt
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Quem adormece em democracia,
acorda em ditadura
Alexandra Manes*
Entramos na reta final do período oficial de campanha para as legislativas
nacionais. O próximo domingo será o dia em que a população terá a oportunidade de se fazer ouvir através daquele que é o seu maior acto de cidadania:
o seu voto!
Embora possa parecer que as eleições são para o território nacional e que
às e aos açorianos, pouco ou nada diz, não é verdade.
Vamos votar para a Assembleia da República Portuguesa! Não nos podemos esquecer de que apesar de região autónoma que somos, não deixamos de
fazer parte do território nacional, embora em espaço descontínuo.
Queremos e exigimos a continuidade e coesão territorial!
O Governo da República tem responsabilidades, das quais muitas vezes
parece esquecer-se.
É por isso que o Bloco de Esquerda, no seu programa e como uma das
suas grandes medidas, exige uma planificação/plano (cronograma com datas
definidas) de investimentos para os Açores, pois de campanha em campanha,
de eleição em eleição, os actos não se têm aliado aos discursos e muitas são as
vezes que os interesses partidários são colocados à frente da nossa região.
A lista do BE, pelo círculo eleitoral dos Açores, é encabeçada pela Jessica Pacheco, uma mulher que tem revelado a sua determinação e a sua total
dedicação. Uma candidata bem preparada, com domínio sobre as matérias
em questão. Sem receios abraçou este desafio com a certeza de que é capaz
de lutar pelos Açores. Uma mulher que trata todos os temas com bastante
seriedade e sem populismos.
Na verdade, e devido às competências da República, os temas de todas e

José Luis Parreira

todos candidatos são os mesmos. No entanto, a grande diferença é a forma
assertiva como cada qual transmite a sua mensagem. E nisto, a Jessica é, sem
dúvidas, a mais eficaz. Sem rodeios e com uma clareza brutal.
O Bloco de Esquerda tem um programa, com medidas políticas urgentes.
Aqui e na Assembleia da República, as e os açorianos sempre puderam e
podem contar connosco. Nunca vos viramos as costas perante questões partidárias.
Eu votei antecipadamente. Já me fiz ouvir. Vivo sempre aquele momento
com uma alegria imensa e com um sentimento de gratidão enorme a quem
tanto lutou para que eu tivesse esse direito. Votar continua a ser um dos momentos que mais alegria me proporciona.
Acredito na democracia e no poder do povo!
Peço-lhe a si que vote! Mesmo descontente com muita coisa, não deixe de
votar, pois não votar não resolve nada!
Resta-me agradecer a todas as pessoas que estiveram e estão envolvidas
em todo este processo para que este acto eleitoral seja possível.
Agradecer, também, à Jessica, Hugo, Aurora, Pedro, Vera, Paulo e Sandro
pela vossa disponibilidade para formarem uma lista tão heterogénea e, por
isso, tão rica dos valores que defendem.
Não se esqueça de que quem adormece em democracia, acorda em ditadura.
Vote!
* Deputada à ALRAA pelo BE

Agarrar a última
oportunidade

Ao longo dos anos muitos jovens açorianos, madeirenses e do interior
do país saíram das suas terras para estudar e, depois de acabarem os seus
cursos, ficaram pelos grandes centros urbanos ou, até mesmo, emigraram à procura de melhores condições de vida do que aquelas que os pais
tiveram e poderiam dar. Na realidade, esse foi o destino dos meus dois
irmãos mais velhos, que se fixaram, um no Canadá e o outro no continente português. Há de facto partidas que nos partem. A probabilidade
de acontecer o mesmo a mim, ou a outros da minha Ilha, é grande. Os
Açores, mesmo com o aumento do turismo, nos últimos anos, continuam
a não ter muitas oportunidades de emprego para certas qualificações.
No entanto, a pandemia trouxe uma nova realidade: estamos a vivera
era do teletrabalho, da economia digital. Muitos dos nossos jovens, com
as qualificações mais procuradas e bem pagas, como, por exemplo, em
engenharia e gestão, vão trabalhar seguramente atrás de computadores e
podem fazê-lo em qualquer parte do mundo. Nasceram novas empresas
onde o trabalho é completamente remoto e muitas das empresas existentes adotaram um regime de flexibilidade, onde o trabalhador pode
escolher trabalhar todos os dias a partir de casa se desejar. Apareceram,
um pouco por toda a Europa, os nómadas digitais que procuram países
mais atrativos com melhor clima e qualidade de vida, como é o caso dos
países do sul. Países como a Grécia e a Croácia já têm planos para atrair
esses trabalhadores.
Estamos a viver uma oportunidade única para fixar os nossos jovens
e podemos perdê-la se elegermos políticos cuja única visão é prometer
mais obras, mais apoios e mais voos à custa do aumento da despesa pública, em vez de reduzi-la e adotar regimes fiscais mais competitivos. No
nosso caso, só temos de conseguir, pelo menos, atrair aqueles que têm
um elo emocional forte à sua terra natal, pois têm nela as suas famílias,

amigos, melhor apoio e condições para a educação dos filhos e, acima de
tudo, a possibilidade de conciliar o emprego dos seus sonhos com o seu
lugar preferido para viver. É pedir muito que tratemos bem os nossos
jovens, quando e o próprio governo do PS já criou uma taxa única de IRS
para quem vem do estrangeiro para Portugal?
Para aproveitarmos essa oportunidade é preciso, por um lado, aprovar as propostas de revisão da lei de finanças regionais que o Iniciativa
Liberal propõe, permitindo às regiões do país terem regimes fiscais próprios competitivos entre si, para compensar a menor oferta cultural e de
serviços em relação aos maiores centros urbanos e, por outro, é necessário que os governos regionais façam um esforço para reduzir os gastos
públicos e adotem impostos tão baixos quanto possível. A alteração da
lei das finanças regionais que o IL propõe é das reformas mais importantes para os eleitores dos Açores.
A escolha é cada vez menos entre ficar na região ou em Lisboa e cada
vez mais entre ficarem Portugal ou emigrar. Se um jovem bem qualificado não ficar hoje em Portugal e, em particular, regressar à sua terra,
não será porque a educação falhou, ou porque a habitação é cara, porque
também é no estrangeiro, e cada vez menos é porque não há emprego
para as suas qualificações. Será sim porque o país não permitiu a esse
jovem conservar uma parte maior do seu rendimento e levar uma vida
com propósito. E mesmo que não fosse possível fixar os jovens de todas
as qualificações, o saldo migratório poderia ser compensado com a fixação de outro tipo de mão de obra, porque haveria mais poupanças nas
regiões e mais investimento e produtividade, no futuro.
Nas próximas eleições, se te preocupas com o teu futuro ou com o
futuro dos que mais amas, vota Iniciativa Liberal, para meter Portugal
a crescer.
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Conversas pandémicas (91)
Mário Freitas*

Manifesto anti-optimismos preguiçosos,
por extenso

1. Deﬁnições básicas de Epidemiologia
John Murray Last (falecido a 11.09.2019, com quase 93 anos) foi um canadiano, nome maior
da Saúde Pública, cientista e professor, cujos textos de referência são usados pelas principais escolas
de Saúde Pública mundiais, bem como por epidemiologistas de todo o mundo.
John Last deu inúmeros contributos para a literatura de referência de Saúde Pública, especialmente na qualidade de editor científico. Entre um número imenso de obras, editou 4 edições do
“Public Health and Preventive Medicine” (1980, 1986, 1991, 1998), conhecido como “Maxcy-Rosenau-Last”, sendo editor-emérito da 15ª edição (2008), e como editor fundador, produziu 4 edições
do “Dicionário de Epidemiologia” (1983, 1988; 1995, 2001). A Edição Portuguesa do “Dicionário
de Epidemiologia”, traduzida pelo Prof Cayolla da Mota, é uma obra fundamental na secretária de
qualquer médico de Saúde Pública. Dela extraí hoje 5 definições:
EPIDEMIC (EPIDEMIA e EPIDÉMICO). [do grego clássico epi (sobre), demos (povo)]:
ocorrência, numa comunidade ou região, de casos de doença (…), claramente acima da expectativa normal. A comunidade ou região, bem como o período de tempo a que se refere a ocorrência desse excesso de casos, devem ser especificados com precisão.
O número de casos indicativo da presença de uma epidemia [por um agente transmissível] varia de acordo com o agente, dimensão, tipo e estado imunitário da população exposta, experiência,
ou falta de experiência prévia com o agente responsável e com o tempo, local e forma de ocorrência;
a “‘epidemicidade” está portanto relacionada com a frequência relativa da doença na mesma área e
na mesma população, na mesma estação ou período do ano.
A ocorrência de 1 único caso de doença transmissível há muito ausente da população em causa,
ou a primeira invasão por uma doença até então não reconhecida na área, requere notificação imediata, e uma investigação completa.
A ocorrência de 2 casos de uma tal doença, associadas no espaço e no tempo na população em
questão, é considerada como prova suficiente para confirmar uma epidemia [ou “surto epidémico”, se se preferir). (…)
PANDEMIC (PANDÉMICO): Uma epidemia que ocorre numa vasta área geográﬁca
[à escala mundial] e afecta um grande número de pessoas. [Algumas pandemias, como as de
gripe e as de SIDA, podem afectar todos os países e regiões do Mundo].
ENDEMIC DISEASE (DOENÇA ENDÉMICA): A presença constante de uma doença
ou de um agente transmissível [infeccioso ou parasitário] numa dada área geográﬁca ou
num dado grupo populacional. Pode também dizer respeito à prevalência habitual (corrente) de
uma dada doença em tal área ou grupo.
HOLOENDEMIC DISEASE (DOENÇA HOLOENDÉMICA): Uma doença em que a
elevada prevalência de infecção cedo na infância, e a afectação da maior parte da população
infantil, leva a um estado de equilíbrio tal que a presença da doença é muitíssimo menos frequente na população adulta. Malária, nas regiões endémicas [e o sarampo antes das campanhas
de vacinação] são exemplo de doenças holoendémicas.
HYPERENDEMIC DISEASE (DOENÇA HIPERENDÉMICA): Uma doença que está
constantemente presente, com elevadas taxas de incidência e/ou de prevalência, e que afecta todos os grupos etários por igual.
Numa entrevista, em 2014, no seu 88. aniversário, John Last disse:
“... o nosso dever como autoridades de Saúde Pública é reunir, avaliar e avaliar as evidências sobre os problemas de Saúde Pública que afetam a população que temos ao nosso
cuidado, mas também para comunicar essas evidências ao público em geral, juntamente
com as ações necessárias para controlar os problemas de Saúde Pública que identiﬁcarmos.
Devemos estar preparados para defender as nossas decisões, às vezes contestadas por
representantes eloquentes de poderosos grupos de interesses.
Para sermos eficientes nesse papel, precisamos de conhecimento político - às vezes a mais importante das habilidades necessárias.”
2.

Endémico não signiﬁca inofensivo. Ponto.

No dia 24.01.2022 foi publicado, na conceituadíssima “Nature”, o artigo “COVID-19: endémico
não significa inofensivo”, da autoria de Aris Katzourakis, Professor de Evolução e Genómica da
Universidade de Oxford.
O autor começa por uma afirmação forte: “suposições cor-de-rosa colocam em risco a
saúde pública – os formuladores de políticas devem agir agora para moldar os próximos
anos.” Como refere o autor a palavra ‘endémico’ tornou-se uma das mais mal utilizadas da
pandemia, levando a suposições erróneas, que “encorajam uma complacência equivocada”.
“Uma infecção endémica é aquela em que as taxas são estáticas – não aumentam, não diminuem, o
que significa que a proporção de pessoas que podem adoecer equilibra o ‘número básico de reprodução’ do vírus (o número de indivíduos que um indivíduo infectado infectaria).”
“As constipações são endémicas, assim como a malária (…); por outras palavras, uma
doença pode ser endémica, generalizada e mortal. A malária matou mais de 600.000 pessoas em 2020. 10 milhões adoeceram com tuberculose no mesmo ano e 1,5 milhões morreram.
Endémico não significa que a evolução dominou um patógenio, para que a vida volte ao ‘normal’. O coronavírus está para ficar – eis o que isso significa”. O autor confessa-se frustrado quando os políticos “invocam a palavra endemia como desculpa para fazer pouco, ou nada. Há
mais na política de saúde global do que aprender a viver com o rotavírus endémico, a hepatite C ou
o sarampo. Afirmar que uma infecção se tornará endémica nada diz sobre quanto tempo pode levar

para atingir a estas e, quais serão as taxas de casos, níveis de morbilidade ou taxas de mortalidade
ou quanto de uma população – e quais os sectores – será susceptível.”
O autor recorda que o mesmo vírus pode causar infecções endémicas, epidémicas ou
pandémicas: depende da interação entre o comportamento de uma população, a sua estrutura demográﬁca, a suscetibilidade e imunidade, além do surgimento de variantes do vírus.
“Mesmo que uma região atinja um equilíbrio, isso pode ser perturbado quando uma nova variante,
com novas características, chegar.”
“Existe o equívoco de que os vírus evoluem ao longo do tempo para se tornarem mais benignos.
(…) Ainda assim, muito pode ser feito para mudar a corrida evolucionista a favor da Humanidade:
1. devemos pôr de lado o optimismo preguiçoso.
2. devemos ser realistas quanto aos níveis prováveis de morte, invalidez e doença. As
metas estabelecidas devem considerar que o vírus circulante corre o risco de dar origem a novas
variantes.
3. devemos usar – globalmente – as formidáveis armas disponíveis: vacinas eﬁcazes,
medicamentos antivirais, testes de diagnóstico e uma melhor compreensão de como parar um vírus transmitido pelo ar através do uso de máscaras, distanciamento, ventilação e
ﬁltragem de ar.
4. devemos investir em vacinas que protejam contra uma gama ampla de variantes.
O autor, recordo virologista da Universidade de Oxford, conclui:
“A melhor maneira de evitar o surgir de variantes mais perigosas, ou mais transmissíveis,
é impedir a disseminação irrestrita, e isso requer muitas intervenções de saúde pública, incluindo a equidade das vacinas.
Quanto mais um vírus se replica, maior a hipótese de surgirem variantes problemáticas,
provavelmente com maior disseminação.
A variante Alpha foi identificada pela primeira vez no Reino Unido, a Delta foi encontrada
pela primeira vez na Índia e a Omicron na África do Sul – todos lugares onde a disseminação era
desenfreada.
Pensar que a endemicidade é leve e inevitável é pior do que errado, é perigoso: leva a humanidade para muitos anos de doença, incluindo ondas imprevisíveis de surtos.
É mais produtivo considerar que as coisas podem ﬁcar más, se continuarmos a dar ao
vírus oportunidades de nos enganar.”
Aqueles que sistematicamente, pelo jardim à beira-mar plantado, ditam o fim da pandemia, e
encantam as massas com “cantigas de amigo”, nada perdem em ler este artigo. Dizem estes que
“é benéﬁco ser infectado” por uma doença nova, da qual pouco se sabe. E morrer, ou ter
complicações, será o cúmulo desse benefício…?
3. E consulta com o seu médico de família, consegue…?
Uma história de sucesso no Quebec, nesta Pandemia, são as clínicas dentárias. Há registos de
apenas 1 surto, numa clínica dentária, no Quebec. Qual é o segredo, e como poderia o mesmo ser
aplicado noutros lugares?
As clínicas dentárias no Quebec foram obrigadas pelo Ministério da Saúde, em Maio de 2020,
a melhorar a ventilação nas suas instalações. Os dentistas usam máscaras N95, protectores faciais e
as clínicas usam purificadores de ar portáteis, com filtros HEPA.
Aplicar tal no sistema de ensino, e melhorar a ventilação nas salas de aula, poderia ser uma
excelente ideia.
Todos os dias deparamo-nos com um número de crianças infectadas, nas escolas, absurdo. Dezenas de milhar de crianças foram infectadas nas últimas semanas, uma significativa parte não
vacinada.
Desde Dezembro passado, surtos nas escolas semearam silenciosamente infecções, nesta 5ª
onda. As férias escolares e a “semana de contenção” atrasaram esta sementeira. Mas, uma vez que
houve pressa em reabrir as escolas, plenas de salas mal ventiladas, gerou-se um ressurgimento de
infecções, numa população ainda sem vacinação completa.
Os surtos escolares levam a uma maior transmissão comunitária. Mais transmissão comunitária leva a mais hospitalizações.
E, infelizmente, mais hospitalizações levam a mais mortes, durante esta 5ª onda, impulsionada
pela Omicron, quer directamente pela doença, quer pelo esgotar dos recursos de saúde, que não
chegam para atender aos doentes não-COVID19, muitos deles com descompensações de doenças
crónicas, fruto de um sistema de cuidados de saúde primários há muito a precisar de recuperar o
tempo perdido.
Se quiser, neste momento, efectuar a marcação de uma consulta com o seu médico de
família, para quando será a consulta marcada…? Percebe o valor de combater com toda a
energia, sobretudo em Pandemia, listas de espera, cirúrgicas, ou de consultas…?
[Quem quiser pode reescrever a História, passada, presente ou a futura. Desvalorizar as vidas
perdidas. As COVID19 e as não-COVID19. E o sofrimento provocado por esta Pandemia.
A minha esperança de que se tenha aprendido algo com esta Pandemia é diminuta. É um hábito. Quando acontecer a próxima lá voltará o Pandemónio, e as pantominas. Pantomineiros nunca
nos faltarão. Fim.]

*Médico graduado em Saúde Pública e Delegado de Saúde
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Se tens um jardim e uma biblioteca

Joel Neto*

Os que, mesmo nascendo
no Inverno, pouco sabem do frio

«É pôr os olhos no que se passa no Reino Unido. Tanto têm os populismos a oferecer-nos. Como já o tinham demonstrado Trump ou
Bolsonaro, co-responsáveis (entre tantas outras coisas) pela morte
inútil de centenas de milhares de concidadãos às mãos da covid-19.»
1. Neste momento ninguém sabe o que vai acontecer no domingo, e isso
torna o ciclo eleitoral que vivemos tão fascinante como assustador. Costa jogou alto com a apresentação de um Orçamento de Estado preparado
para o chumbo, em busca de uma maioria absoluta, e agora corre o risco
de perder as eleições. Os partidos do espectro democrático preferiram os
princípios aos valores, sacrificaram o sentido de Estado e agora podem ver
a extrema-direita entrar na equação de poder, ainda por cima sem a garantia de que os representantes nacionais da dita sejam tão inábeis como
os dos Açores (nem, aliás, a coligação de governo, qualquer que ela seja,
tão responsável).
É o que nos sugerem as sondagens. Que, por outro lado, têm batido
sistematicamente errado. E que não vão bater mais certo apenas porque os
chamados «peritos», na verdade proprietários das empresas que as realizam, se mobilizam para as defender, a elas e ao seu negócio.
Hoje, as sondagens influenciam o sentido de voto, a cobertura mediática
da campanha e as próprias congeminações sobre as alianças de poder. Há
até partidos que reclamam novas posições nos (e exclusões dos) debates
televisivos, ao arrepio da letra da lei, em função delas. É preciso reconhecê-las como um instrumento essencial e, aliás, como um instrumento
científico, não obstante a inexactidão das ciências sociais. Mas torna-se
imperioso, neste tempo de fragmentação do voto, pulverização dos canais
de comunicação e, ademais, desequilíbrios pandémicos – nas psiques individuais e na(s) psique(s) colectiva(s) –, retirar-lhes peso no processo.
Eu votei no domingo passado, de acordo com o conselho do primeiroministro. Como percebia a importância do momento e queria que o meu
voto de facto contasse, excluí à partida os partidos incapazes de eleger deputados pelos Açores. Entretanto, li as sondagens, tentando perceber como
poderia ajudar (mais do que a eleger alguém) a evitar a entrada da extrema-direita no chamado «arco da governação» a nível nacional também.
E, portanto, fui obrigado a fazer uma leitura holística e extrapolada das
sondagens das últimas semanas, todas elas contraditórias. E a arriscar.
As últimas dizem que arrisquei bem. Mas quem nos garante que não
estão erradas?
2. Entretanto, a partir das 24h00 de hoje entramos no chamado dia de
reflexão. Evidentemente, preocupa-me pouco cumpri-lo. Dia de reflexão,
semana de silêncio, mês e meio de lei da rolha: sabe-me bem violar esse
tipo de coisas. Em regra – e também neste caso – respondo às perguntas
que me fazem no dia em que mas fizerem. A não ser que não queira responder, e nesse caso é difícil que alguém me arranque uma palavra.
Mas o facto é que o dia de reflexão existe mesmo, e é uma anedota. Vinte
e quatro horas de silêncio e, depois, os cartazes dos partidos ficam a conspurcar a paisagem durante mais um mês ou dois, dia de reflexão incluído?
É de uma hipocrisia desconcertante. Como o é a perseguição de pessoas que
manifestam o seu sentido de voto em publicações no Facebook enquanto
os sites dos partidos continuam online, com apelos ao voto em publicação
permanente. Ou o eleitor ter de sussurrar em redor da mesa de voto e os
líderes partidários poderem manifestar a sua imensa tranquilidade e/ou

votar a horas estratégicas e/ou acompanhados de uma entourage destinada
a fazê-los parecer aquilo que crêem dar-lhes jeito parecerem – tudo transmitido em directo pela televisão, pelas rádios e pelos sites informativos em
plena jornada eleitoral.
Naturalmente, eu gostaria de que o nosso sistema mantivesse decoro o
suficiente para não termos acções de campanha à boca das urnas, e provavelmente isso teria de ser expresso na lei. Tudo o mais é condescendência, o que ao mesmo tempo «fomenta a» e «resulta da» escassez de massa
crítica entre o eleitor e a população. Nós, eleitores, estamos na mão destes
partidos e preparamo-nos para reforçar os piores deles. Somos verdadeiramente (como nos versos d’A Terceira Miséria, de Hélia Correia) «Os que,
mesmo nascendo no Inverno,/Pouco sabem do frio...» E:
«A terceira miséria é esta, a de hoje.
A de quem já não ouve nem pergunta.
A de quem não recorda...»
Esse é o retrato a fazer deste tempo de vozearia, de polarizações e de
raiva. Mas, enfim, talvez até possamos provar a inutilidade do meu pessimismo. Depois das boas audiências recolhidas (mesmo assim) pelos maus
debates televisivos, as sondagens também dizem que talvez reforcemos
menos do que se podia temer os partidos com as piores intenções. E, no
entanto – insisto –, quem pode acreditar nelas? E como poderemos nós
assegurar que a tranquilização que nos proporcionam não desmobiliza,
paradoxalmente, pelo menos uma parte daqueles que poderiam votar do
lado do bem?
3. É pôr os olhos no que se passa no Reino Unido, por exemplo. Depois
do Brexit, do agendamento da destruição da BBC para 2027 ou desastroso
combate à pandemia, Boris Johnson está agora a braços com o escândalo
de quinze – repito: 15 – festas ilegalmente realizadas durante a pandemia,
e de que foi anfitrião em Downing Street. Já foi humilhado em eleições
intercalares e, neste momento, há dirigentes do seu próprio partido que
pedem «pelo amor de Deus», debalde, que se demita. «For God sake!»,
apelam – ipsis verbis.
Tanto têm os populismos a oferecer-nos. Como já o tinham demonstrado Trump ou Bolsonaro, co-responsáveis (entre tantas outras coisas) pela
morte inútil de centenas de milhares de concidadãos às mãos da covid-19.
Apelam ao que de mais revoltado e odioso há em nós e, em retribuição, não
têm mais do que este género de legado a deixar. Talvez, até ao momento do
voto, possamos pensar nesses exemplos. Ou então vamos ver o que o Bruno
de Carvalho anda a aprontar no Big Brother Famosos, e que se lixe.

*Escritor e membro do programa da RTP Açores Novo Normal (quartas e
quintas-feiras à noite)

PUBLICIDADE

janeiro 2022 . www.diariodosacores.pt

IMOBILIÁRIAS
PUB

Compra e venda
de imóveis, serviços
e soluções para sua casa!

PUB

PUB

PUB

www.houseclose.pt

IMOBILIÁRIA
Licença AMI: 12017

UNU.I.1095.18624

Apartamento T4,
Ponta Delgada – 174m2
VENDA: 220.000€
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RECRUTAMENTO
DE CONSULTORES IMOBILIÁRIOS (F/M)
A imobiliária House Close encontra-se
renovada e com nova Gerência.
Queremos fazer parte da vida dos
nossos clientes, prestando um serviço
de excelência na valorização do seu
património imobiliário, sempre
comprometidos com o cliente e com
os seus projetos de vida, pessoais e
profissionais.

Moradia Isolada T10,
São Vicente – 770m2
VENDA: 1.330.000€
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O nosso objetivo é ser a Imobiliária
de referência, aquela que melhor
compreende as suas necessidades na
negociação do seu imóvel,
solucionando os seus problemas com
a maior objetividade, rigor,
transparência, confiança,
valorização, compromisso e
responsabilidade, sempre respeitando
as pessoas e a sua vontade.

Junta-te à equipa House Close
Contata-nos e marca já a tua
entrevista
Vem ser um dos nossos!

925 058 235

Campo de São Francisco, 12-13, R/C Dto.
9500-153 Ponta Delgada
São Miguel, Açores
PUB

Terreno Rústico, Lagoa
– 10.360m2

VENDA: 49.000€
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Terreno, Arrifes – 2.680m2
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ERA PONTA DELGADA
pontadelgada@era.pt | era.pt/pontadelgada

296 650 240

ERA PORTAS DA CIDADE
portasdacidade@era.pt | era.pt/portasdacidade

296 247 100

ERA RIBEIRA GRANDE
ribeiragrande@era.pt | era.pt/ribeiragrande

296 096 096

ATLANTIMPOTENTE MED. IMOB. LDA. | AMI Nº 18624

Assim, procuramos pessoas com
iniciativa, persistência, com muita
vontade de singrar como consultores
imobiliários, trilhando um caminho
de sucesso.
Os nossos Consultores House Close
são capazes de criar laços de grande
empatia com os clientes.
Os nossos Consultores House Close
valorizam o trabalho em equipa e são
líderes em vontade, determinação,
motivação, ambição, honestidade,
seriedade.
Os nossos Consultores House Close
têm a coragem de inovar e o espírito
de combate e conquista para fazer
face a novos desafios.
É através dos nossos consultores que
criamos laços de confiança
absolutamente excepcionais que nos
permitem perceber o
reconhecimento do mercado.

UNU.I.1100.18624

UNU.I.1090.18624

Apartamento T2,
Ponta Delgada – 113, 4m2
VENDA: 207.000€

R. DR HUGO MOREIRA, 14
PONTA DELGADA

TEL.: 296 248 199
EMAIL: DOMUS@UNU.PT
WWW.UNU.PT

PUB

DESTAQUE AQUI!

IMOBILIÁRIAS
& SERVIÇOS!
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IL quer IPSS’s dos Açores com acesso directo
a fundos comunitários
O cabeça de lista da Iniciativa Liberal, pelo círculo eleitoral dos Açores, às
eleições Legislativas do próximo dia 30,
Pedro Ferreira, assumiu “que combaterá
a discriminação que o Estado, também
ao nível social, impõe às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS’s)
nos Açores”, ao impedir que estas instituições possam candidatar projetos aos
fundos comunitários.
À saída de uma reunião com a Direcção do Lar D. Pedro V, na cidade da Praia
da Vitória, o candidato liberal voltou a
insistir na necessidade “de se libertar a
sociedade do Estado”, apontando como
aposta de futura “o turismo sénior sazonal” e alertando os eleitores para “a cada
vez mais provável formação de um bloco
central, entre PS e PSD”, o que, diz, “não
será bom para Portugal”.
“A Iniciativa Liberal entende que é
fundamental ter uma visão diferente
sobre um novo sector que está a crescer, mas ao qual as políticas públicas
têm valorizado pouco, que é a economia social e solidária. Visitámos esta
IPSS, que emprega já uma centena de
trabalhadores, serve mais de duas centenas de utentes e movimenta mais de
dois milhões de euros por ano. Estamos
perante uma das maiores entidades empregadoras da Praia da Vitória, que já
consegue ter uma suficiência económica própria na casa dos 55%, apesar de
prestar um serviço social apoiado pelo
Estado, porque o apoio social é uma das
obrigações do Estado”, disse. “Esta área
da economia social é uma área de futuro,
até porque temos uma sociedade cada
vez mais envelhecida, temos ilhas que
estão a desertificar, porque também os
nossos idosos não encontram a qualidade de serviços necessária para poder ter
um final de vida com dignidade, dinâmico e ativo. Temos que olhar para estas
instituições, para estes investimentos e

deixar os privados trabalhar. As IPSS’s
nos Açores estão impedidas de aceder a
fundos comunitários. Isto é impensável!
No continente existem linhas próprias de
apoios comunitários a estas instituições,
nos Açores as IPSS’s têm que ir pedir autorização ao Governo Regional para ter
acesso a fundos comunitários, para poderem desenvolver projectos para os quais
precisem de financiamento. Os fundos
servem para melhorar a qualidade de
vida e os serviços que estas instituições
prestam são fundamentais para melhorar a qualidade de vida de uma população que está cada vez mais envelhecida e
que precisa dos serviços aqui prestados,
como o apoio domiciliário, os cuidados
continuados, tratamentos médicos, serviços de enfermagem e fisioterapia”, frisou Pedro Ferreira.
Lamentando que “até na área social o
Estado discrimine a Região”, o candidato
liberal assegurou empenho “na resolução
deste impedimento”, que surge porque “o
Estado diz às IPSS’s com sede na Região
para tratarem com o Governo Regional,
porque a Região gere os seus próprios
programas operacionais. Não é preciso o
Estado estar metido em tudo. As IPSS’s
dos Açores são IPSS’s portuguesas e têm
que estar em pé de igualdade com todas
as demais IPSS’s deste país”, defendeu.
Pedro Ferreira diz que a área social
pode ter um efeito reprodutivo no futuro
essencial ao crescimento económico regional, se for feita uma aposta no que designou de “turismo sénior sazonal”. Para
o candidato da Iniciativa Liberal, importa diversificar as infra-estruturas de
respostas sociais e captar para a Região
“pessoas que, já nas suas reformas, encontrem nas nossas ilhas o que podemos
chamar de Aldeias Sociais, espaços tipo
unidades turísticas onde sejam prestados
todos os serviços que uma IPSS como o
Lar D. Pedro V presta. Deixem as IPSS’s

trabalhar, para que tenhamos pessoas a
vir passar umas temporadas aos Açores,
beneficiando de todos os serviços que
estas instituições prestam, é garantia de
que entra cá dinheiro”.
“Ouve-se, muitas vezes, os governantes
falarem em turismo de saúde, o que é engraçado, porque temos as listas de espera
que temos no Serviço Regional de Saúde,
porque não somos capazes de tratar dos
nossos, mas ainda queremos ir buscar
gente fora para se tratarem nos Açores, talvez para que os turistas de saúde
passem à frente das listas de espera de
anos onde estão os Açorianos. O turismo sénior sazonal é algo completamente
diferente, promove na Região postos de
trabalho qualificados, coloca dinheiro
na Região que será pago pelos serviços
prestados, garante postos de trabalho
bem remunerados e liberta-nos do peso
do Estado em tudo”, advogou.
Por fim, nas declarações aos jornalistas, Pedro Ferreira deixou um alerta aos
eleitores, alegando “estar profundamente
assustado” com a cada vez maior possi-

bilidade de se vir a formar um bloco central, entre PS e PSD, depois das eleições
do próximo Domingo.
“Ouvi hoje algo que me assustou profundamente. Afinal, o Secretário-geral
do PS, António Costa, já está disponível
para dialogar com o PSD, caso não obtenha uma maioria absoluta. Importa que
estejamos todos alertas para o facto de
que a constituição de um bloco central
em Portugal, neste momento,não interessa a ninguém. Um bloco central entre
PS e PSD só vai potenciar os extremos.
Ou nós queremos evitar os extremos ou
queremos um bloco central que os vai
potenciar?Por isso, votar é fundamental nestas eleições e votar na Iniciativa
Liberal é a alternativa mais útil e mais
credível para evitar blocos centrais e
para garantir uma solução governativa
de direita estável e com visão inovadora,
até porque é a única garantia de evitar
aquilo que, cada vez mais, parece vir a ser
possível que é a formação de um bloco
central que, garantidamente, não será
bom para Portugal”.

Aumento das pensões, complemento solidário para idosos
e criação da prestação social única são prioridades do PS
“Nós temos, no nosso programa eleitoral, uma preocupação muito grande
com aqueles que são mais idosos e que
estão hoje numa situação mais precária”,
assegurou o cabeça de lista do PS/Açores
à Assembleia da República, para sublinhar que o Partido Socialista apresenta
três medidas fundamentais, na área da
solidariedade, que pretende implementar
nos próximos quatro anos.
Para Francisco César, que falava à
margem de uma reunião com o Centro
Social e Paroquial da Nossa Senhora de
Oliveira, na Fajã de Cima, é prioridade
do Partido Socialista “ajudar aqueles que
já deram o seu contributo e que hoje estão numa situação mais precária”.
Destacando, assim, a importância
de se proceder ao aumento extraordinário das pensões, o dirigente socialista considerou ser esta uma das medidas fundamentais para o PS, estando,
inclusivamente, previsto “no Orçamento

do Estado passado, que foi chumbado,
o reforço das pensões”. Na ocasião, e salientando a importância de se reforçar,
também, o complemento solidário para
idosos, Francisco César manifestou haver
um conjunto de apoios sociais que aumentaram, sendo por isso essencial “que

se aumente, também, o complemento
solidário para idosos, para que aqueles
que estão numa situação mais precária
possam ter uma ajuda da Segurança Social”. Ainda ao nível das medidas que o
Partido Socialista apresenta no seu programa eleitoral, o cabeça de lista do PS/

Açores destacou o reforço da prestação
social única, por
r considerar que muitos idosos “que
não descontaram durante a sua vida e
que hoje tem pensões muito baixas, necessitam de um reforço, através de uma
prestação social única para o regime não
contributivo, para que possam ter um
apoio também do Estado”.
Num apelo ao voto, Francisco César
transmitiu ainda, sobretudo aos mais
idosos, uma mensagem de segurança, ao
referir que todas as condições para que
possam votar foram asseguradas.
“No dia 30 de Janeiro vamos ter eleições, e nós sabemos que muitas vezes a
população mais idosa sente algum receio
de sair à rua para poder votar, mas as
autarquias fizeram um excelente trabalho de preparação das mesas de voto,
de criação de condições de segurança, e
por isso é seguro que votem”, assegurou
o candidato do PS/Açores.
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Paulo Moniz defende redução
de contribuições para a Segurança Social
dos jovens agricultores
O cabeça de lista da AD/Aliança Democrática (PSD/CDS-PP/PPM) às eleições legislativas nacionais, Paulo Moniz,
afirmou ser seu compromisso “encontrar
soluções” que permitam a redução das
contribuições dos jovens agricultores
para a Segurança Social.
“É nosso compromisso trabalhar no
sentido de encontrar soluções que permitam a reduzir os pesados encargos
que os jovens agricultores têm com as
contribuições para a Segurança Social.
Temos de evitar que os valores elevados
pagos à Segurança Social sejam um factor dissuasor à entrada ou continuidade
numa actividade fundamental para os
Açores”, afirmou o candidato da AD/
Aliança Democrática, no final de uma
reunião com o Presidente da Federação
Agrícola dos Açores.
Segundo Paulo Moniz, estão em causa
“valores médios entre os 500 e 700 euros
mensais de pagamentos à Segurança Social, o que, para um sector de actividade
em que as margens são apertadas e as
exigências de qualidade muito elevadas,
pode inviabilizar a entrada dos jovens na
Agricultura”.
Para o candidato da AD/Aliança Democrática à Assembleia da República,
apoiar os jovens agricultores “é essencial
para melhorar a competitividade das explorações, gerir a paisagem, assegurar a
sustentabilidade ambiental dos Açores
e criar riqueza”.

“A aposta no sucesso dos jovens agricultores açorianos constitui uma garantia de sucesso para o desenvolvimento
sustentável dos Açores”, considerou.
Paulo Moniz salientou que a perda
de rendimentos agricultores dos Açores
verificada nos últimos ano, nomeada-

mente no sector da produção de leite,
obriga à tomada de medidas.
“Reduzir o encargo com as contribuições dos jovens agricultores para a Segurança Social representará um contributo
importante para o principal setor de actividade económica dos Açores”, frisou.

O cabeça de lista da AD/Aliança Democrática alertou ainda para “elevados
custos contexto e de transporte” para
o sector agrícola dos Açores, dado que
“constituem um entrave à livre circulação de mercadorias, quer inter-ilhas,
quer entre a Região e o exterior”.

“Foi quando ‘o Bloco teve a mão no Orçamento’
que o salário mínimo registou o maior aumento
e a economia mais cresceu”, afirma BE

Jessica Pacheco salienta que foi na
legislatura de 2015 a 2019, quando o
Bloco de Esquerda “teve a mão no Or-

çamento de Estado”, que o salário mínimo registou o maior aumento, ao mesmo
tempo que o desemprego baixou e em

que houve o maior crescimento económico no país desde a introdução do Euro.
O próximo passo é tirar as leis da troika
do Código do Trabalho para combater a
precariedade.
Em declarações após uma reunião
com a União de Sindicatos de São Miguel
e Santa Maria, a candidata do Bloco à
Assembleia da República pelos Açores
dá o exemplo do turismo e da restauração, onde os trabalhadores fazem horas
extraordinárias gratuitas, porque as leis
impostas pela troika ainda o permitem.
“Temos jovens cansados, com contratos precários, que fazem horas extra
gratuitas e aquilo que recebem é apenas
um obrigado do patrão”, disse Jessica
Pacheco, acrescentando: “Queremos
uma mudança”.
“Não podemos ter trabalhadores e
trabalhadoras permanentemente de
contrato precário em contrato precário
e jovens em programas ocupacionais
que não lhes dão uma perspectiva de

futuro”, disse a candidata, apontando a
valorização dos salários e o combate à
precariedade como prioridades para a
próxima legislatura. “Temos que garantir estabilidade a quem trabalha, e dar
condições aos jovens para avançar com
a sua vida”, frisou.
Sobre a falta de mão-de-obra de que
a direita se queixa, Jessica Pacheco considera que o problema está na falta de
valorização dos trabalhadores: “Como
é que podemos dizer às pessoas para fazerem mais formação, para terem mais
qualificação para receberem pouco e com
contratos precários?”.
Jessica Pacheco lembrou também a
luta que o Bloco tem travado na República para garantir o aumento do salário
médio, através da defesa da contratação
colectiva e da garantia de haver progressividade nos rendimentos e nas carreiras,
mas lamentou que o PS se tenha juntado sempre à direita para chumbar estas
propostas.
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De 15 de Fevereiro a 31 de Agosto: as datas
importantes sobre o IRS em 2022
Os senhorios com contratos de arrendamento para habitação de duração igual
ou superior a dois anos (que tenham tido
início ou renovado a partir de 2019) têm
também até 15 de Fevereiro para comunicar esta situação à AT e beneficiarem
de uma redução da taxa de IRS face à
taxa especial de 28%. As respectivas cessações de contratos devem também ser
comunicadas dentro desta data.
Até 25 de Fevereiro

A entrega da declaração do IRS começa a 1 de Abril, mas a preparação para
este acerto anual do imposto começa algum tempo antes e um dos primeiros
passos está na comunicação do agregado
familiar, até 15 de Fevereiro.
Até 15 de Fevereiro
A comunicação dos dados do agregado familiar serve para os contribuintes
indicarem alterações registadas ao longo
de 2021, como o nascimento de um filho,
um divórcio ou casamento, a alteração
do acordo parental ou o óbito de um
dos elementos do casal. A actualização
do agregado familiar deve também ser
usada para indicar à AT uma eventual
mudança de residência permanente, tendo sempre em conta que o que interessa

neste processo é a situação registada em
31 de Dezembro do ano a que respeita
os rendimentos (2021 neste caso). Sem
esta actualização do agregado familiar
a AT usará as informações pessoais e
familiares apresentadas na declaração
de IRS do ano anterior, sendo que esta
actualização é também um passo importante para quem reúne condições para
beneficiar do IRS automático.
O dia 15 de Fevereiro é ainda a data
limite para se comunicar à AT os elementos da família que frequentam estabelecimentos de ensino situados em
regiões do interior do país ou nas regiões
autónomas e para informar sobre eventual alteração de residência permanente
para o interior do país quando essa mudança tenha implicado a realização de
um contrato de arrendamento.

Cumprido este passo, os contribuintes têm depois até 25 de Fevereiro para
consultarem, registarem ou confirmarem as facturas das despesas realizadas
no ano anterior. Há várias situações que
implicam esta interação por parte do
contribuinte, sendo esta uma garantia
de que as despesas realizadas são correctamente contabilizadas para efeitos das
deduções ao IRS. Ainda que os agentes
económicos que emitem a factura estejam obrigados a comunicá-la ao e-fatura,
por vezes o sistema falha, devendo, neste
caso, o contribuinte tomar a iniciativa
de a registar no portal do e-fatura. Além
disto, há situações em que as facturas
ficam pendentes, a aguardar validação
por parte do contribuinte, o que sucede
nomeadamente quando este tem actividade aberta na categoria B (sendo necessário indicar se a factura constitui ou não
despesa relacionada com a atividade) ou
quando o emitente da factura tem mais
de um CAE, como sucede com as grandes
superfícies, por exemplo.
As despesas de saúde que suportam a
taxa normal do IVA ficam também pendentes e a aguardar que o contribuinte
indique se tem ou não a correspondente prescrição médica, situação que lhe
permite que este gasto seja considerado
como dedução de saúde e não como despesa geral familiar.
Neste processo, o contribuinte deve

ainda verificar se as facturas foram
inseridas no sector correcto e caso detecte erros poderá reafecta-las desde que
quem as emitiu tenha registo junto da
AT com esse Código de Atividade Económica (CAE).
De 16 a 31 de Março
Em Março, entre os dias 16 e 31, decorre o período durante o qual é possível consultar no Portal das Finanças as
despesas para dedução à colecta calculadas pela AT, podendo o contribuinte
reclamar caso verifique irregularidades
nas despesas gerais familiares ou nas faturas de despesas que conferem direito
à dedução do IVA (ginásios, passes, cabeleireiros, restaurantes, veterinários ou
oficinas). O prazo para os contribuintes
comunicarem à AT a entidade à qual
pretendem consignar o IRS ou IVA, ou
ambos, termina também em 31 de março, sendo que, quem falhar, pode ainda
indicar a entidade beneficiária quando
preencher a declaração do IRS.
Entre 1 de Abril e 30 de Junho
Os contribuintes avançam depois
para a entrega da declaração anual do
IRS, o que é feito entre 1 de Abril e 30
de Junho, dependendo deste passo a liquidação da declaração e a emissão do
respectivo reembolso ou do pagamento
do imposto.
Até 31 de Agosto
Ao longo dos últimos anos tem sido
regra que o reembolso seja pago menos
de um mês após a entrega da declaração. A lei determina, porém, que 31 de
Agosto é a data limite para a AT proceder
a esta devolução do imposto. Caso seja
notificado para pagar IRS terá de fazê-lo
também até ao dia 31 de Agosto.

Governo prolonga comparticipação de testes
rápidos até ﬁnais de Fevereiro
O Governo prolongou o regime de
comparticipação de testes rápidos de
antigénio (TRAg) de uso profissional até
28 de Fevereiro. A informação consta de
uma portaria publicada esta Quinta-feira
em Diário da República.
Segundo o despacho, “no contexto da
situação epidemiológica actual, importa
continuar a assegurar a vigência do regime excepcional e temporário até ao dia
28 de Fevereiro de 2022, prosseguindo
a utilização de testes para detecção do
SARS-CoV-2”.
“A realização dos TRAg de uso profissional abrangidos pela presente portaria
pode ter lugar nas farmácias de oficina,
laboratórios de patologia clínica ou análises clínicas ou outros estabelecimentos

prestadores de cuidados de saúde com
registo válido na Entidade Reguladora
da Saúde (ERS) para a realização de
TRAg de uso profissional”, esclarece o
Governo.
O despacho, assinado pelo Secretário
de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes,
“entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação (ou seja, esta Sexta-feira) e
produz efeitos a 1 de Fevereiro de 2022
(Terça-feira).
De recordar que a comparticipação
é limitada ao máximo de quatro TRAg
de uso profissional, por mês civil e por
utente. Só em Dezembro de 2021, altura das celebrações de Natal e Ano Novo,
é que os cidadãos tiveram direito a seis
testes rápidos comparticipados.
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Boris Johnson ordenou a evacuação dos animais
do Afeganistão, sugerem e-mails
Boris Johnson ‘soma e segue’, pois
crescem as acusações de que terá mentido sobre o papel que desempenhou ao
tornar prioritário a evacuação de animais do Afeganistão em detrimento de
pessoas depois do aparecimento de um
e-mail que sugere que terá dado a ordem
inicial.
Um memorando do Comité de Relações Exteriores do gabinete particular do
Ministro das Relações Exteriores, Lord
Goldsmith, identificou o Primeiro-ministro como a pessoa que deu o sinal verde para evacuar funcionários e animais
de estimação da instituição de caridade
Nowzad no Afeganistão.
O e-mail foi enviado numa altura
em que Cabul havia acabado de cair nas
mãos dos talibã, levando milhares de

pessoas que trabalhavam para o Reino
Unido a tentar encontrar uma passagem
segura para fora do país, com medo de
serem capturadas ou mortas.
No e-mail, pode ler-se que a instituição de caridade Nowzad recebeu luz
verde para a evacuação, enquanto era
discutido se uma instituição de caridade
separada para animais devia ser tratada
da mesma forma. “A caridade equivalente
Nowzad, dirigida pelo ex-Royal Marine,
recebeu muita publicidade e o Primeiroministro acaba de autorizar a evacuação
dos seus funcionários e animais”, era referido no e-mail.
A 7 de Dezembro último, Boris Johnson negou categoricamente que tivesse
desempenhado qualquer papel na decisão de evacuação.

Regime de Maduro quer compensações pelo “terrível
genocídio” de há 500 anos
O Governo venezuelano acaba de
anunciar que criou uma comissão “ao
mais alto nível” para encontrar a verdade sobre a era colonial e exigir “justiça e compensação” a Espanha, mas
não só: afinal, já fez várias alusões ao
papel então desempenhado por toda
a Europa.
Segundo fez saber o Presidente da
Venezuela, Nicolás Maduro, citado
pelo diário espanhol ABC, esta Comissão para a Verdade Histórica, Justiça
e Reparação tem um objectivo muito
claro: “Clarificar e aprofundar a verdade do colonialismo europeu, os seus
crimes, genocídios e pilhagens cometidos na Venezuela, América Latina e
Caraíbas.”
Na mensagem que publicou na
sua conta do Twitter, o Presidente
venezuelano garante que nada o vai
desviar da sua pretensão: “Avançaremos na descolonização da pátria.”
Composta por 21 especialistas conhecedores da “luta cultural e histórica”,
a comissão é presidida pelo Ministro

da Cultura venezuelano, Ernesto Villegas, que já advertiu que não procuram
apenas “reivindicações simbólicas”, tais
como ” a simples palavra perdão”, mas

também “reivindicações económicas”.
Recorde-se que não é a primeira vez
que o tema é abordado publicamente
e que Maduro, em múltiplas outras

ocasiões, já tinha apontado o dedo a
Espanha, apelando às autoridades para
que fizessem uma “rectificação histórica dos crimes cometidos pelo império
espanhol”.
Em Outubro passado, especifica a
agência EFE, o Presidente venezuelano
enviou mesmo uma carta de protesto
ao Rei Felipe VI, a propósito do 12 de
Outubro, data celebrada como Dia da
Hispanidade.
“Homenageia as mais sangrentas
conquistas”, acusou Maduro, antes de
rematar: “É inaceitável que no século
XXI uma nação que se orgulha de ser
civilizada celebre o pior do seu passado: roubo, pilhagem, racismo e crimes
de ódio cometidos durante mais de
três séculos de ocupação pelo império
espanhol no território de Abya Yala”,
escreveu. Para o governo espanhol, citado pela mesma EFE, trata-se de uma
questão enganadora. “A chegada dos
espanhóis ao México actual há 500
anos não pode ser julgada com considerações contemporâneas.”

Morreu Peter Robbins, a voz lendária de Charlie Brown
Peter Robbins, a lendária voz que deu
vida a Charlie Brown, faleceu aos 65 anos
de idade.
Tinha apenas 9 anos quando, em meados dos anos 1960, se revelou o dono
de uma voz que se tornaria lendária. À
época, o menino Peter Robbins, natural
da Calfórnia, não cabia em si de contente
por “interpretar” um dos seus heróis e fez
sucesso como tal entre 1963 e 1969. O
seu amor pelas personagens era tal que
tinha mesmo Snoopy e Charlie Brown
tatuados no seu braço.
Só que, entretanto, foi substituído por
um actor mais novo. Daquela fase inicial,
os produtores mantiveram apenas o seu
“Augh” original. Depois, tal como tantas
outras crianças-prodígio em Hollywood,

seguiu-se um percurso atribulado, marcado por um diagnóstico de doença
bipolar e vários problemas com a lei.
Em 2013, declarou-se mesmo culpado de ameaçar e perseguir uma sua exnamorada e também o cirurgião plástico
a quem Robbins pagou uma operação
para aumentar o peito.
Uma série de outras ameaças públicas
ao responsável do condado de San Diego levou-o ainda a passar algum tempo
atrás das grades. Quando saiu, multiplicou-se em entrevistas a explicar que
“todos deveriam levar a doença bipolar
muito a sério, bastava ver o que lhe tinha
acontecido”.
A sua morte, por suicídio, acabou por
ser anunciada pela família.

Economia
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Portugueses realizaram 7,7 milhões
de viagens no Verão

Os portugueses realizaram 7,7 milhões de viagens no terceiro trimestre
do ano passado, valor que corresponde
a um crescimento de 21,3% face ao
mesmo período do ano passado. Apesar de ser o valor mais alto desde o início da pandemia, o número de viagens
ainda mostra uma quebra de 11,1%
face ao terceiro trimestre de 2019.
Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)
que revela que, no trimestre anterior,
as viagens tinham registado um crescimento de 83,9%.
Feitas as contas, foram realizadas
454,8 mil viagens com destino ao es-

trangeiro (+180,9% face ao terceiro
trimestre de 2020) correspondendo
a 5,9% do total.
Já as viagens em território nacional cresceram 17,1% totalizando 7,3
milhões, o que correspondeu a 94,1%
do total. O gabinete de estatística
não tem dúvidas: “Em ambos os casos os valores registados no terceiro
trimestre de 2021 corresponderam
aos mais elevados desde o início da
pandemia”.
No que diz respeito a motivações,
foi o “lazer, recreio ou férias” a manter-se no topo com 5,4 milhões de viagens, um crescimento de 20,9%, tendo

a sua representatividade registado um
ligeiro decréscimo em 0,2 p.p. (69,8%
do total).
Inversamente, a “visita a familiares ou amigos” reforçou a sua
representatividade (25% do total),
sendo o segundo principal motivo das
deslocações efectuadas (1,9 milhões de
viagens, +24,4%).
Já os “hotéis e similares” concentraram 29,3% das dormidas resultantes
das viagens turísticas nesse período,
reforçando o seu peso no total (+4,3
p.p.). O ‘alojamento particular gratuito’ manteve-se como a principal opção
(56,6% das dormidas).

Última obsessão do magnata Bezos é atrasar
o envelhecimento e investe 2.658 milhões
de euros
Para fazer viagens espaciais é preciso
viver muitos anos e foi o que deve ter
pensado Jeff Besos quando começou a
preocupar-se com a longevidade humana.
Para isso, investiu, em conjunto
com outros bilionários, 2.658 milhões
de euros na Altos Labs, empresa de
biotecnologia.
O objectivo fundamental é desvendar
a profunda biologia da programação de
rejuvenescimento celular. “A missão
da Altos é restaurar a saúde celular e a
resiliência para reverter doenças, lesões
e deficiências que podem ocorrer ao longo da vida”, explica um porta-voz. Ou
seja, fortalecer as células perante certas
patologias e, acima de tudo, ensiná-las
defender-se das mesmas.
A ideia, do ponto de vista conceptual,
não é nova. Em áreas terapêuticas como
a oncologia já existe uma base. Os tratamentos mais inovadores “ensinam” as
células a defenderem-se em vez de atacar
o próprio tumor do exterior. O último
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1 EUR

Argentine Peso
Australian Dollar
Bahraini Dinar
Botswana Pula
Brazilian Real
British Pound
Bruneian Dollar
Bulgarian Lev
Canadian Dollar
Chilean Peso
Chinese Yuan Renminbi
Colombian Peso
Croatian Kuna
Czech Koruna
Danish Krone
Emirati Dirham
Hong Kong Dollar
Hungarian Forint
Icelandic Krona
Indian Rupee
Indonesian Rupiah
Iranian Rial
Israeli Shekel
Japanese Yen
Kazakhstani Tenge
Kuwaiti Dinar
Libyan Dinar
Malaysian Ringgit
Mauritian Rupee
Mexican Peso
Nepalese Rupee
New Zealand Dollar
Norwegian Krone
Omani Rial
Pakistani Rupee
Philippine Peso
Polish Zloty
Qatari Riyal
Romanian New Leu
Russian Ruble
Saudi Arabian Riyal
Singapore Dollar
South African Rand
South Korean Won
Sri Lankan Rupee
Swedish Krona
Swiss Franc
Taiwan New Dollar
Thai Baht
Trinidadian Dollar
Turkish Lira
US Dollar
Venezuelan Bolivar

118.194200
1.591695
0.425204
13.050506
6.212026
0.839640
1.523494
1.955830
1.430986
903.840972
7.161131
4499.253447
7.534169
24.554044
7.443828
4.153090
8.805011
360.587190
145.628842
84.382890
16226.136525
47866.527845
3.595031
128.812949
494.357578
0.342116
5.183390
4.737632
49.404871
23.274936
135.075911
1.694130
10.178081
0.434816
199.433531
58.103597
4.571871
4.116337
4.944262
89.388274
4.240731
1.523494
17.290301
1354.550839
228.494602
10.507689
1.033580
31.364313
37.407091
7.673793
15.270329
1.130862
520914.635983

em EUR

0.008461
0.628261
2.351812
0.076625
0.160978
1.190987
0.656386
0.511292
0.698819
0.001106
0.139643
0.000222
0.132729
0.040726
0.134339
0.240785
0.113572
0.002773
0.006867
0.011851
0.000062
0.000021
0.278162
0.007763
0.002023
2.922982
0.192924
0.211076
0.020241
0.042965
0.007403
0.590273
0.098250
2.299822
0.005014
0.017211
0.218729
0.242934
0.202255
0.011187
0.235808
0.656386
0.057836
0.000738
0.004376
0.095168
0.967511
0.031883
0.026733
0.130314
0.065486
0.884281
0.000002

Mimosa lança Quark
e reforça gama
Proteína
A Mimosa decidiu lançar, no mercado, o Quark, nas versões natural,
morango e stracciatella, reforçando
a gama Proteína da marca. “A gama
Mimosa Proteína funciona como um
verdadeiro complemento nutricional,
combinando um alto teor de proteína láctea com um alto teor de micro
nutrientes essenciais, como o cálcio,
a riboflavina, o fósforo, o selénio e o
iodo, aliado às características únicas
do leite ou do quark”, explica Fernanda Cruz, nutricionista do Centro de
Nutrição e Alimentação Mimosa, citada em comunicado. “

exemplo é o CAR-T, um procedimento
através do qual se extraem células do
paciente com cancro para melhorá-las
em laboratório e “devolvê-las” ao corpo
novamente.
A Altos Labs terá presença na América, Europa, Ásia e ainda, colaborações

importantes no Japão.
O multimilionário Jeff Besos, começou a pensar no seu futuro (longo)
e investiu nesta recente empresa em
conjunto com outros dois empresários
um montante inicial de cerca de 2.658
milhões de euros.
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INFORMAÇÕES DE UTILIDADE PÚBLICA
Ribeira Grande
Museu Municipal
Museu “Casa do Arcano”
Museu da Emigração Açoriana
Museu Vivo do Franciscanismo
Casa Lena Gal
Aberto de 2ª a 6ª - 09h00/17h00

FARMÁCIAS
Ponta Delgada – Farmácia Vieira & Botelho
Rua São João 32-36
Telefone: 296282037
Ribeira Grande - Farmácia Central
Rua S. Francisco 19-23
Telefone: 296473135

Museu Municipal do Nordeste
Aberto de 2.ª a 6.ª das 09h00
às 12h00 e das 13h00 às 16h00

HOSPITAIS
Ponta Delgada - 296 203 000
Nordeste - 296 488 318 - 296 488 319
Vila Franca - 296 539 420
R. Grande - 296 470 500
Povoação - 296 585 197 - 296 585 155

Povoação
Museu do Trigo
De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00
Sábados, Domingos e Feriados das
11h00 às 16h00

SERVIÇOS CULTURAIS

POLÍCIA
Ponta Delgada - 296 282 022,
296 205 500 e 296 629 630
Trânsito - 296 284 327
R. Grande 296 472 120, 296 473 410
Lagoa - 296 960 410
Vila Franca - 296 539 312
Furnas - 296 549 040, 296 540 042
Povoação - 296 550 000, 296 550 001, 296
550 005 e 296 550 006
Nordeste - 296 488 115, 296 480 110,
296 480 112 e 296 480 118
Maia - 296 442 444, 296 442 996
R. Peixe - 296 491 163, 296492033
Capelas - 296 298 742, 296 989 433
Santa Maria - 296 820 110,
296 820 111, 296 820 112 e 296 820 110

GNR
Largo Dr. Manuel Carreiro, 9504-514 Ponta Delgada
Tel.Fixo: 296 306 580 / Fax: 296 306 598
Email: ct.acr@gnr.pt

POLÍCIA MUNICIPAL
Rua Manuel da Ponte, n.º 34
9500 – 085 Ponta Delgada
Tel. 296 304403/91 7570841
Fax: 296 304401
E-Mail: policiamunicipal@mpdelgada.pt

Ponta Delgada
Biblioteca Pública e Arquivo Regional de
Ponta Delgada
Horário de inverno (Outubro a Junho)
De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 19h00
Sábado das 14h00 às 19h00
Horário de Verão (Julho a Setembro)
De 2.ª a 6.ª das 9h00 às 17h00
Sábado encerrado
Biblioteca Municipal Ernesto do Canto
Rua Ernesto do Canto s/n 9500-313
Tel: 296 286 879; Fax: 296 281 139
Email: biblioteca@mpdelgada.pt
Horário: 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00
Horário de verão (durante as férias
escolares): 2ª a 6ª feira das 8h30 às 16h30
Ribeira Grande
Arquivo Municipal; Biblioteca Municipal
De 2ª a 6ª feira das 9h00 às 17h00

Ponta Delgada - Urgência 296 301 301
Normal 296 301 313
Ginetes - 296950950
Nordeste - 296488111
Vila Franca - 296539900
Ribeira Grande: 296 472318,
296 470100
Lomba da Maia - 296446017, 296446175
Povoação - 296 550050, 296 550052
Centro de Enfermagem Bombeiros de
Ponta Delgada
Todos os dias das 17h00 – 20h00
Incluindo Sábados, Domingos e Feriados

MARINHA
Centro de Coordenação de Busca e Salvamento
Marítimo (MRCC Delgada)
Tel. 296 281 777
Polícia Marítima de Ponta Delgada (PM Delgada)
Tel. 296 205 246

PORTO DE ABRIGO
Estação Costeira Porto de Abrigo
Tel. 296 718 086

GABINETE DE APOIO À VÍTIMA
296 285 399 (número regional)
707 20 00 77 (número único)
apav.pontadelgada@apav.pt
2.ª a 6.ª das 9:30 às 12:00 e das 13:00
às 17:30

MUSEUS
Ponta Delgada
Museu Carlos Machado
Inverno (de 1 de Outubro a 31 de Março)
Terça a Domingo, das 9h30 às 17h00
Verão (de 1 de Abril a 30 de Setembro)
Terça a Domingo, das 10h00 às 17h30
Museu Hebraico Sahar Hassamaim de
Ponta Delgada - Portas do Céu (Sinagoga)
Segunda a Sexta, das 13h00 às 16h30
Museu Militar dos Açores
De 2ª a 6ª feira das 10h00 às 18h00
Sábado e Domingo das 10h00 às 13h30
e das 14h00 às 18h00
Encerrado aos feriados

MOVIMENTO MARÍTIMO

TABELA DAS MARÉS

Azores Airlines
Chegada a Ponta Delgada de:
Boston: 06:30
Funchal: 13:15
Lisboa: 07:25, 14:35, 19:15
Porto: 23:20
Praia, Cabo Verde: 16:45
Toronto: 06:50

MONTE BRASIL –
Em Ponta Delgada
largando para Caniçal
e Lisboa
MONTE DA GUIA –
Em Leixões largando para Praia da Vitória
PONTA DO SOL – Nas Velas largando para
Ponta Delgada
MARGARETHE - Em Ponta Delgada
S. JORGE – Em Ponta Delgada

03:57 - Baixa-mar
10:06 - Preia-mar
16:25 - Baixa-mar
22:44 - Preia-mar

Partida de Ponta Delgada para:
Boston: 17:55
Funchal: 08:25
Lisboa: 08:30, 12:15, 20:10
Porto: 17:45
Praia, Cabo Verde: 08:10
Toronto: 16:05

Ribeira Grande
Centro Comunitário e de Juventude
de Rabo de Peixe
Teatro Ribeiragrandense
Horário da 2ª a 6ª das 9h00 às 17h00

Semana - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo
dos Milagres; 09.00 - Santuário Senhor Santo
Cristo dos Milagres; 12.30 – Igreja Paroquial da
Matriz (São Sebastião); 18.00 – Igreja Imaculado
Coração de Maria e Igreja Paroquial de São
José; 18.30 – Igreja Paroquial da Matriz (São
Sebastião); 19.00 – Igreja Paroquial de São Pedro,
Igreja de Nossa Senhora de Fátima, (de terça-feira
à sexta feira) e Igreja Paroquial de Santa Clara (de
Quarta-feira à sexta feira); (Terça-feira e Quintafeira às 19 horas), Igreja de Nossa Senhora da
Oliveira - Fajã de Cima
Sábado - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo
dos Milagres; 12.30 - Igreja Paroquial da Matriz
(São Sebastião); 16.00 – Igreja Nª Sra. Das Mercês
(Bairros Novos); 17.00 – Clínica do Bom Jesus
(Suspensa); 17.30 – Igreja Imaculado Coração
Maria (S. Pedro); 18.00 – Igreja Paroquial de S.
JOSÉ e Igreja Paroquial de Santa Clara; 19.00
- Igreja Paroquial de São Pedro, Igreja Nossa
Senhora Fátima e Igreja de Nossa Senhora da
Oliveira - Fajã de Cima
Domingo - 08.00 – Santuário Senhor Santo Cristo
dos Milagres; 09.00 - Santuário Senhor Santo
Cristo dos Milagres; 09.30 – Clínica Do Bom
Jesus (Suspensa); 10.00 – Igreja Matriz e Igreja
Imaculado Coração de Maria (S. Pedro) e Igreja
Paroquial Santa Clara; 10.30 – Casa de Saúde Nª
Sra. Conceição e Hospital Divino Espírito Santo
(Suspensa); 11.00 – Igreja Paroquial São Pedro
e Igreja Paroquial de São José; 11:30 - Igreja de
Nossa Senhora da Oliveira - Fajã de Cima; 12.00
– Igreja Matriz, Santuário Santo Cristo e Igreja
Nossa Senhora Fátima; 12.15 – Ermida de São
Gonçalo (São Pedro)*; 17.00 – Igreja Paroquial
da Matriz (São Sebastião); 18.00 – Igreja
Paroquial São José **; 19.00 – Igreja Paroquial
São Pedro
* Não há no mês de Agosto
** Nos meses de Julho e Agosto não haverá
Eucaristia Dominical às 18h, na Igreja de São
José. Esta será retomada no 1º Domingo do mês
de Setembro.

NAVIOS DA
TRANSINSULAR

Sem informação por
parte do operador

NAVIOS
DA MUTUALISTA
AÇOREANA

Partida de Ponta Delgada para:
Horta: 08:25, 09:35
Pico: 15:20
Santa Maria: 06:30, 18:00
Terceira: 08:40, 13:00, 14:15, 20:00
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PROGRAMAÇÃO
SUSPENSA

FURNAS – Em Ponta
Delgada, saindo às 20
para Lisboa
CORVO - Em Lisboa,
largando às 22 hrs para

PROGRAMAÇÃO
SUSPENSA
ASSOCIAÇÃO DE TÁXIS
DE SÃO MIGUEL

os Açores
TAP
Chegada a Ponta Delgada de:
Lisboa: 12h15
Partida de Ponta Delgada para:
Lisboa: 12h55

Transporte Marítimo
Parece Machado, Lda

BAÍA DOS ANJOS:
Vila do Porto para
Ponta Delgada

(INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE
PÚBLICA)

Central 296 30 25 30
296 20 50 50

EFEMÉRIDES
1887 - Colocação da primeira pedra
da Torre Eiffel, símbolo de Paris, projectada por Gustave Eiffel. Inaugurada em
1889 como a máxima atracção da Exposição Universal de Paris, a Torre era
então a construção mais alta do mundo,
com os seus 300 metros de altura.
1962 - A nave espacial norte-americana “Ranger III”, não tripulada, falha
o seu destino à Lua, passando a cerca
de 30 mil quilómetros de distância do
satélite da terra.
1980 - Abolhassan Bani-Sadr é
eleito primeiro presidente da república
Islâmica do Irão, com 77 por cento dos
votos escrutinados.
1981 - Pela primeira vez, em 19
anos, um diplomata cubano assiste, na
Casa Branca, em Washington, como
convidado especial, a uma recepção
oferecida pelo presidente dos EUA ao

TÁXIS

corpo diplomático.
2005 - Os iraquianos residentes no
estrangeiros começam a votar para as
eleições no seu país após a queda do
regime de Saddan Hussein.
2006 - Inauguração do Memorial
do Corinthians, tendo como presença
o presidente da república, Luís Inácio
Lula da Silva.
2007 - Cria-se o Governo Federal
brasileiro o Programa de Aceleração do
Crescimento (PAC).
Pensamento do dia: “Depois de
viverem juntos durante longos anos,
os animais acabaram por se amar e
os homens por se odiar” - Provérbio
chinês.
Este é o vigésimo oitavo dia do ano.
Faltam 337 dias para acabar 2022.

CINEMA

296 38 2000
96 29 59 255
91 82 52 777
JOGOS SANTA CASA
Euromilhões
Próximo Sorteio Sexta-Feira
€ 49.000.000
Último Sorteio 25/01/2022
6 16 18 39 47 + 2 4
M1lhão
Próximo sorteio sexta-feira
€ 1.000.000
Último sorteio 21/01/2022
FKJ 28654

CINEPLACE PARQUE ATLÂNTICO
Gritos
Qui. a Sáb.: 21:40

355
Qui. a Sáb.: 19:00 / 21:30

Cães do Ártico - Uma Aventura no Gelo
Qui. a Sáb.: 14:40 / 16:50

Homem-Aranha: Sem Volta a Casa
Qui. a Sáb.: 15:00 / 18:10 / 21:20

Pica e o Cristal Mágico
Qui. e Sex.: 15:20 / 17:30 / 19:30
Sáb.: 13:10 / 15:20 / 17:30 / 19:30

Centro Municipal de Cultura de Ponta Delgada
Horário das Exposições
2.ª feira a 6.ª feira: das 9h00
às 17h00

Sábados: das 14h00 às 17h00

151

ANOS

TEATRO MICAELENSE

COLISEU MICAELENSE

Air Açores
Chegada a Ponta Delgada de:
Horta: 13:10, 15:55
Pico: 17:30
Santa Maria: 07:55, 19:25
Terceira: 07:40, 14:35, 18:30, 19:10

Povoação
Biblioteca:
De Segunda a Sexta das 09h00 às 17h00

MISSAS

BOMBEIROS

MOVIMENTO AÉREO
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Mário Silva e a expulsão: “já não percebo as regras”
temos frente ao Boavista. Espero que os
adeptos tenham ficado orgulhosos da
equipa. Os meus jogadores foram bravos, mesmo a perder e com menos um
tentámos o golo para chegar aos penáltis, mas não conseguimos”, defendeu o
técnico, em declarações à Sport TV.
Sobre os momentos decisivos do
jogo: “Sofrer um golo daquela forma
[auto-golo] deixou-nos tristes e abalou
um pouco, mas não deixámos de tentar.
O segundo golo e a expulsão deixaramnos com muito mais dificuldades. Temos de levantar a cabeça e sabemos que
fizemos tudo pelo clube e pela região.”
Mário Silva elogia trabalho
de Rúben Amorim

Uma vitória suada do Sporting frente
ao Santa Clara (2-1) empurrou a equipa
verde e branca para a final da Taça da
Liga. Os leões estiveram a perder, mas
conseguiram a reviravolta graças a um
auto-golo e um penálti assinalado após
recurso às imagens do VAR.
O treinador do Santa Clara afirmou
não compreender a razão de Rui Costa ter sido expulso. Mário Silva aceita o

penálti, mas admite não perceber o cartão vermelho.
“Acima de tudo estou orgulhoso pelo
que os jogadores fizeram hoje e pelo
trajecto até aqui. Foi merecido estar
na festa do futebol. Tudo fizemos para
ganhar e para dignificar o espectáculo.
Tivemos pela frente uma equipa poderosa. Sabíamos que tínhamos de aproveitar os momentos e conseguimos.

Tivemos a infelicidade de sofrer um
auto-golo depois de termos marcado e a
seguir sofremos um segundo golo... Não
é nada contra o Sporting, mas foi estranho. Chega a um ponto em que não
percebo as regras. Posso aceitar o penálti, mas a expulsão acho injusta. São
as regras e claramente estão na final as
equipas que toda a gente queria. Vamos
virar as atenções para o jogo difícil que

O técnico do Santa Clara, Mário
Silva, destacou o trabalho que Rúben
Amorim tem vindo a realizar desde que
chegou ao comando do Sporting.
“O Rúben é um excelente treinador
e é reconhecido por todos que tem feito
um excelente trabalho. Tem dinâmicas
criadas e bem consolidadas. Tem uma
equipa criada à sua imagem e foi difícil
contrariar o Sporting. É a terceira época que está no comando da equipa e conhece e escolheu os jogadores. É normal
que seja complicado, mas tudo fizemos
até não conseguirmos mais”, afirmou o
treinador, em conferência de imprensa.
Actual detentor do troféu, o Sporting
disputará a final de Sábado com o
Benfica.

As novas regras de arbitragem para o ciclo Olímpico
2021-2024
A Associação de Judo do Arquipélago dos Açores, através do Conselho
de Arbitragem, leva a efeito na manhã do dia 30 de Janeiro de 2022,
uma sessão de esclarecimento sobre
as novas regras de arbitragem para o
ciclo Olímpico 2021-2024 que agora
se inicia.
Os árbitros da AJAA que arbitram
a nível nacional frequentaram recentemente uma acção de formação, com
o mesmo propósito, promovida pela

Federação Portuguesa de Judo através
do seu Conselho Técnico de Arbitragem.
A opção da via online em detrimento da presencial prende-se com o período pandémico que estamos a viver.
Esta é a forma mais eficaz e económica de cumprir o desiderato de manter os Árbitros e os Treinadores da
AJAA actualizados sem os expor a um
possível risco de contágio com todas
as implicações que daí adviriam.

Ronaldo não terá gostado de avaliação e bloqueou
o Trasnsfermarkt
O coordenador da página do
Transfermarkt (site especializado em
avaliações de mercado), Christian
Swartz, revelou esta Quinta-feira, ao
The Athletic, que Cristiano Ronaldo
bloqueou a página na rede social Instagram, após alegado desagrado com
a avaliação que lhe foi atribuída.
O caso remonta a Março de 2021,
quando o internacional português estava ainda ao serviço da Juventus.
O Transfermarkt publicou no
Instagram um onze formado por jogadores mais valiosos da agência de

Jorge Mendes, a Gestifute, na qual o
avançado que agora actua ao serviço do Manchester United teria sido
cotado com o segundo maior valor
(75 milhões de euros), ultrapassado
por Bernardo Silva (100 milhões de
euros).
“Primeiro, ele mandou mensagem
aos nossos rapazes das redes sociais.
Eles responderam e explicaram-lhe:
“das pessoas do teu grupo etário, és,
de longe, o número um”. Mas, depois,
ele enviou alguns sorrisos e bloqueounos”, contou Christian Swartz.
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22:45 - Bom Sucesso - Ep. 92 - SIC

20:45 - Festa É Festa - Ep. 226 - TVI

signos
Astrólogo Luís Moniz
site: http://meiodoceu-com-sapo-pt.webnode.pt
CARNEIRO
(21/03 a 20/04)

07:30
08:20
08:35
08:50
09:05

Açores hoje
Zig Zag
Zig Zag
Zig Zag
RTP3 / RTP
Açores
13:00 Jornal da Tarde Açores
13:20 1ª Fila
13:30 RTP3 / RTP
Açores
16:00 Notícias do
Atlântico
16:30 Portugueses
pelo Mundo Comunidades
17:00 Açores hoje
17:48 Os Tormentos
do Linho
18:18 Água de Mar
19:00 Parlamento
Açores
19:40 Campanha Eleitoral - Eleições
Legislativas
2022
20:00 Telejornal Açores
20:44 TecNet
20:50 Especial Informação - Açores
A RTP Acores analisa
a campanha
eleitoral para a
Assembleia da
República.
22:06 Consulta Externa
22:28 New European
Songbook 2021:
Back Together
23:02 Fotobox
23:15 Telejornal Açores
23:51 Água de Mar
00:35 Cá Por Casa com
Herman José
01:50 Fred Martins - A
Música é Meu
País
03:22 Açores hoje
04:10 De Lisboa a
Estocolmo
04:30 Impaciência do
Coração
05:08 Jornal do Fundão: O Sonho e
as Causas
06:04 Biosfera
06:30 Sociedade Civil

04:59 Manchetes 3
05:30 Bom Dia Portugal
09:00 Praça da Alegria
11:59 Jornal da Tarde
13:15 Os Nossos Dias
T1 - Ep. 257
14:15 A Nossa Tarde
16:30 Portugal em
18:00 Campanha Eleitoral - Eleições
Legislativas 2022
18:15 O Preço Certo
18:59 Telejornal
20:00 A Prova Dos
Factos - Ep. 2
20:45 Joker
No ‘Joker’, um
único concorrente,
sem adversários,
usa todos os trunfos para ganhar
o prémio máximo
de 75 mil euros.
São 15 questões,
9 patamares de
prémios, 9 jokers
que o ajudam a
chegar à resposta
certa do patamar
mais elevado.
Apresentado por
Vasco Palmeirim.
21:45 Crimes
Submersos T1 Ep. 2
23:00 Anatomia de
Grey T16 - Ep. 11
23:45 Programa a
designar
01:15 Os Animais
Mais Tóxicos Do
Mundo - Ep. 2
02:15 Unidos ao Clube
T3 - Ep. 12
02:45 Televendas

05:32 Repórter África
09:30 Joga Quem
Quizzer - Ep. 67
09:55 Folha de Sala
10:00 Arte Xávega
11:00 De Gaulle - Prestígio E Intimidade - Ep. 5
12:00 Folha de Sala
12:05 Esec-TV T14 Ep. 3
12:35 Universidade Do
Nosso Tempo Ep. 1
13:00 Sociedade Civil Ep. 20
14:00 A Fé Dos Homens
14:30 Joga Quem
Quizzer - Ep. 80
15:00 Mare Tv - Ep. 9
15:58 Andebol: Euro
2022 (EM DIRECTO)
17:40 Espaço Zig Zag
17:41 O Meu Cavaleiro
E Eu - Ep. 37
17:55 As Perguntas da
Mily T1 - Ep. 64
18:05 Radar XS T4 Ep. 60
18:20 Regabofes e
Tramplis - Ep. 33
18:28 Futsal: Ucrânia
x Portugal - Euro
2022 (EM DIRECTO)
20:00 Campanha Eleitoral - Eleições
Legislativas 2022
- Ep. 10
20:15 Cuidado com a
Língua! T3 - Ep.
2
20:30 Jornal 2
21:00 Wakeﬁeld - Ep. 8
22:00 Folha de Sala
22:05 No Coração Da
Escuridão
23:55 Sociedade Civil Ep. 20
00:55 Euronews
05:32 Repórter África
06:00 Euronews

04:30 Camilo, O Presidente T2 - Ep. 15
05:00 Edição Da Manhã
07:30 Alô Portugal T14
- Ep. 20
09:00 Casa Feliz T3 Ep. 20
12:00 Primeiro Jornal
14:00 Linha Aberta T8 Ep. 20
15:00 Júlia T5 - Ep. 20
17:00 Orgulho e Paixão - Ep. 174
18:00 Tempo De Antena - Legislativas
2022
18:15 Fina Estampa Ep. 81
19:00 Jornal Da Noite
20:30 Isto É Gozar
Com Quem Trabalha T5 - Ep. 13
21:15 Amor, Amor
Vol.2 T1 - Ep. 82
22:00 A Serra - Ep. 241
22:45 Bom Sucesso Ep. 92
Marcos e Soﬁa
levam Paloma e
Peter para casa.
Tonho não gosta
de ver Waguinho
ajudando Lulu. Alice estranha quando Ramon conta
que está fazendo
aula de dança
com Francisca.
Gabriela e Alice
não gostam da
presença de
Marcos em casa.
Soﬁa promete
ajudar Marcos
a conquistar
Paloma. Francisca
pergunta se
Ramon ainda tem
esperança de ﬁcar
com Paloma.
23:30 Amor de Mãe T2
- Ep. 20
00:15 Linha Aberta T8 Ep. 20
01:15 Investigação Criminal T17 - Ep. 7
02:15 Investigação Criminal T17 - Ep. 8
03:00 Televendas

04:45
05:05
05:30
06:00
09:07
12:00
13:45
15:05
17:00
18:00
18:15
18:57
20:45

21:25
22:20
23:05
00:45
01:15
02:45
03:15

Os Batanetes
Curious George
Diário Da Manhã
Esta Manhã
Dois às 10
Jornal Da Uma
A Única Mulher Ep. 251
Goucha
Big Brother
Famosos: Última
Hora
Tempo de antena - Legislativas
2022
Big Brother
Famosos: Diário
Jornal Das 8
Festa É Festa Ep. 226
O dia a dia dos
habitantes de
Belavida, uma
aldeia que este
ano petende ter
a melhor festa de
sempre! Não só
porque a D. Corcovada faz 100
anos e merece
uma grande comemoração, mas
também porque
se sabe que a TVI
vai emitir a festa
em direto. Albino
e Tomé disputam
a organização e
a confusão está
instalada.
Quero É Viver Ep. 20
Para Sempre Ep. 58
Big Brother
Famosos: Extra
Big Brother Famosos: Ligação
à Casa
Maria Madalena
- Ep. 74
Doce Tentação Ep. 21
TV Shop

Qualquer alteração à programação que publicamos é da responsabilidade das respectivas estações

Os seus atributos estão acentuados. Agora
vai querer mostrar as suas verdadeiras capacidades de modo a conseguir aproveitar
esta fase de renovação.
TOURO
(21/04 a 20/05)

A conjuntura permite-lhe alcançar os resultados pretendidos em termos proﬁssionais, mas cabe a si aproveitar este período
de grande estabilidade.

GÉMEOS
(21/05 a 20/06)

Altura favorável para superar eventuais
obstáculos que possam surgir. No entanto,
novos contatos alargam os seus horizontes e trazem-lhe evoluções.
CARANGUEJO
(21/06 a 22/07)

A sua nova postura mais segura e ousada possibilita-lhe reestruturar a sua vida
familiar. Porém, não deixe que ninguém
prejudique o seu bem-estar.
LEÃO
(23/07 a 22/08)

Adote uma postura mais conﬁante e criativa. Neste sentido, descubra os meios
necessários para conseguir promover
alterações profundas na sua vida.

VIRGEM
(23/08 a 22/09)

É possível que sinta necessidade de criar
bases sólidas para o futuro. De qualquer
forma, tudo indica que vai conseguir alcançar os seus objetivos.

Previsão do estado do tempo nos Açores

Informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera
Frente fria

Frente quente

Frente Oclusa

Frente Estacionária

Centro
de Alta Pressão

Centro
de Baixa Pressão

GRUPO OCIDENTAL

GRUPO CENTRAL

GRUPO ORIENTAL

Períodos de céu muito nublado com abertas.
Aguaceiros geralmente fracos.
Vento sueste bonançoso (10/20 km/h), rodando para sul e enfraquecendo (05/10 km/h).
ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga, tornando-se encrespado.
Ondas sul de 1 metro, passando a leste.
Temperatura da água do mar: 16ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS
Santa Cruz das Flores: 12 / 17ºC

Períodos de céu muito nublado com abertas. Aguaceiros
fracos e pouco frequentes.
Vento leste bonançoso (10/20 km/h).
ESTADO DO MAR
Mar de pequena vaga.
Ondas do quadrante norte de 1 a 2 metros, passando ao
quadrante leste.
Temperatura da água do mar: 17ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS
Horta: 12 / 16ºC
Angra do Heroísmo: 12 / 16ºC

Períodos de céu muito nublado com abertas. Aguaceiros
fracos e pouco frequentes.
Vento nordeste moderado a fresco (20/40 km/h) com rajadas
até 50 km/h.
ESTADO DO MAR
Mar cavado.
Ondas nordeste de 1 a 2 metros.
Temperatura da água do mar: 18ºC
TEMPERATURAS MÍNIMAS E MÁXIMAS PREVISTAS
Ponta Delgada: 12 / 17ºC

BALANÇA
(23/09 a 23/10)

Durante eta fase, mantenha o seu equilíbrio de modo a conseguir dominar os
acontecimentos. É tempo de enfrentar
os novos desaﬁos com entusiasmo.
ESCORPIÃO
(24/10 a 21/11)

Tente partilhar a sua intimidade e não
tenha medo de manifestar os seus fortes
sentimentos. Está sensível, mas capaz
de construir a sua felicidade.

SAGITÁRIO
(22/11 a 20/12)

Pode sentir necessidade de expandir
a sua imaginação e de procurar novas
ideias ou experiencias para poder desenvolver melhor as suas atividades.
CAPRICÓRNIO
(21/12 a 19/01)

Atravessa um ciclo com tensões à sua
volta. Contudo, tenha calma e paciência
porque as situações progridem de forma
favorável aos seus interesses.
AQUÁRIO
(20/01 a 19/02)

Concentre forças para elaborar novos
projetos essenciais para o futuro da carreira. Todas as suas intervenções trarão
ótimas vantagens ﬁnanceiras.

PEIXES
(20/02 a 20/03)

Sente que tem maior capacidade de lutar
pela concretização dos seus objetivos e
vai obter o reconhecimento desejado. Os
contatos estão protegidos.

ESTATUTO EDITORIAL
O Diário dos Açores é um jornal
centenário de edição diária, de informação regional, independente, livre e regido por critérios de rigor.
O Diário dos Açores assume os
princípios fundadores da Civilização
Ocidental, perseguindo o ideal europeu.
O Diário dos Açores orienta-se pelos valores da democracia, da liberdade
e do pluralismo.
O Diário dos Açores quer contribuir para uma opinião pública informada e interveniente. Valoriza a discussão
franca, considerando que a existência de
uma opinião pública informada é a base
essencial para o exercício dinâmico da
democracia.
O Diário dos Açores dirige-se a um
público de todos os meios sociais e de
todas as proﬁssões.
O Diário dos Açores procurará fórmulas atrativas e pertinentes de apresentação da informação, mas dispensando o
sensacionalismo.
O Diário dos Açores acompanha
o processo de mudanças tecnológicas e
está atento à inovação, promovendo a
interação com os seus leitores.
O Diário dos Açores assume o
compromisso de dar cumprimento rigoroso aos princípios deontológicos e éticos respeitantes à actividade jornalística,
fazendo valer os Direitos inerentes ao
livre exercício da prática informativa
num Estado de Direito Democrático,
sendo veículo de transmissão de opinião, desde que tal expressão não viole o
cumprimento rigoroso de normas legais
aplicáveis à comunicação social.
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A Política é dos Jovens
Séfora Costa*
Para o leitor jovem que espera ver representar os Açores na República
na defesa dos nossos direitos e interesses, e que para isso reconhece uma
candidatura que reúna a experiência com a juventude, que aceita e vê nos
mais jovens um futuro para a região e para o país, como é o caso da Aliança
Democrática, coligação formada pelo PSD, CDS-PP e PPM.
Se és o jovem que se revê e estabelece como prioridade o acesso à habitação. Que se encontra condicionado pelas rendas e pelos empréstimos,
dificuldades estas, que te impedem sair de casa, de ter filhos, que te condicionam os estudos e limitam-te na escolha de melhores empregos.
Escolhe votar em quem isenta integralmente dos impostos a compra da
1ª habitação, em quem quer devolver aos inquilinos jovens até aos 35 anos
o imposto sobre a renda, em quem pretender arrendar imóveis do Estado
que se encontrem disponíveis, a valores 20% abaixo do preço de mercado,
na condição de se destinarem a habitação para jovens até aos 35 anos e
inseridos nos dois primeiros escalões de IRS. Vota em políticas de direita,
políticas concretas e solucionadoras.
A região precisa do empenho ativo dos seus jovens na construção do seu
futuro. Desde a juventude, ao desenvolvimento socioeconómico, e na aposta
da inovação. Proporcionar o sucesso à Aliança Democrática é possibilitar
que os Açores não fiquem à mercê das vontades socialistas. É necessário
reconhecermos que contrariamente ao que acontece a nível nacional, nos
Açores o PSD, o CDS e o PPM, interpretaram a necessidade de se dar aos
Açores uma política de centro-direita, unindo-se a direita que tem vindo a
fazer a diferença no governo dos Açores, sob um entendimento constante a
favor dos Açorianos.
É imperioso termos um novo Primeiro Ministro, com coragem para as
reformas que são urgentes, com um discurso direto e realista, que não engane a população com medidas populistas, que pense primeiro no país e
depois no seu partido. É este o Primeiro Ministro que ambiciono, que junto
dos deputados que irão ser eleitos à Assembleia da República, defendam
intransigentemente os açorianos, tendo-se como bom exemplo o sucesso da
Governação regional que temos vindo a verificar.

É essencial que quem cria riqueza receba incentivos, como a redução de
impostos, pois um euro a mais no bolso dos portugueses e das empresas é
um euro que pode ser gasto. Não precisamos de um Estado paternalista que
despende do dinheiro dos contribuintes em critérios desadequados. Queremos sim, um país que construa, que crie condições para o crescimento, quer
seja das empresas, das famílias, e do crescimento profissional. Ambicionamos um país que não coloque as pessoas dependentes do Estado.
É necessário reverter a situação verificada nos últimos dois anos, do destrato às famílias portuguesas. Precisamos de inverter a queda a pique da
natalidade, garantir que os jovens que queiram sair da casa dos pais não
sejam impedidos pelos impostos na compra da sua primeira habitação. Pretendemos sim, trabalhos remunerados com salários justos, a possibilidade
de crescer na vida a trabalhar e, com isso, a criação de riqueza para o país.
Para motivar os jovens a ir votar, digo-lhes que a não participação dos
jovens no voto é como iniciar qualquer projeto de vida, sem conhecer minimamente como será, como por exemplo, a aquisição da sua primeira casa,
sem conhecer como é que a casa é, de que tipo de material é construída,
quais as condições de conservação que a casa apresenta, ou seja, sem saber
se no futuro irá trazer-lhe complicações. Por mero acaso, até poderá ser uma
boa casa, mas existe uma grande probabilidade de não ser nada daquilo que
ambicionava. Por isso, no dia 30 de janeiro se pretendes que se inicie um
bom projeto de vida, coerente e pluralista com as necessidades reais da juventude, é necessário que vás votar.
É fundamental que nós jovens nos coloquemos ao serviço da democracia, com dedicação aos valores que acreditamos e pelos quais nos devemos
mover.
Domingo seremos chamados a decidir o que queremos para o nosso futuro. Urge virarmos o País à direita, com a energia que tão bem carateriza a
nossa juventude, “Pelas mesmas razões de sempre, primeiro os Açores”.
* Presidente da Juventude Popular Açores

Plano de formações no Estúdio 13 em Janeiro
e Fevereiro
Oficina Primeiros Sons a 29 de Janeiro. Esta oficina desenvolve-se num
ambiente familiar, informal, habitado
por personagens infantis que promovem a interação social do grupo e a

fruição musical.
Os sons, ritmos e movimentos são
os elementos principais das actividades lúdicas e divertidas que nos levarão à descoberta de novos sons, movi-

Pub.

MESTRE DOS MESTRES
MESTRE MALAM
Grande espiritualista, com conhecimentos de magia negra e branca.
Conhecedor dos casos mais desesperados, ajuda a resolver qualquer problema grave ou de difícil solução com rapidez, eficácia e sabedoria em curto
prazo, como por exemplo: amor, saúde, negócios e invejas, doenças espirituais, impotência sexual, dependência de vícios. Lê a sorte, dá previsão de
vida e futuro pelo bom espírito e forte talismã. Faz trabalho à distância.
Considerado como um dos melhores profissionais do país, tendo dado resultados seguros e eficazes. Consulta das 9h às 21h, de Segunda a Domingo.
Resultados em 48 horas
Pagamento após resultado.

Telm.: 964 295 681 / 913 557 388
Rua Coronel Chaves nº 106, 9500-309 Ponta Delgada

mentos e novas formas de interação.
Esta viagem irá passar por clássicos
infantis, pelo cancioneiro popular e
por melodias originais e estimulantes.
O formador é Mário Moniz da Musiquim - Associação Musicoteatral dos
Açores.
Todas as actividades são adaptadas
às capacidades cognitivas dos participantes. Pretende-se que, no fim da oficina, as famílias se sintam mais ricas
musicalmente e com novas ideias para
brincar com a música no dia-a-dia.
Os participantes devem trajar roupa
confortável – será pedido que os todos
participem na oficina descalços.
Commercial Jazz Dance nos dias
4 e 5 de Fevereiro
O Commercial Jazz é conhecido
por ser uma forma de dança altamente coreografada. Possui uma mistura
de movimentos exatos e fluidos, popping & Locking e muita expressão, tal
como pode ser visto nos videoclips de
música pop. Um estilo de dança que

combina o street funk, hip-hop e pop e
que é similar ao que vemos nos vídeos
de música de artistas como a Beyoncé,
Lady Gaga, Michael Jackson, Britney
Spears e Janet Jackson.
Brincar com o Corpo com André
Melo a 12 Fevereiro. Uma oficina
prática, de curta duração, onde se
pretende explorar o movimento e a
dramatização de forma a potenciar o
desenvolvimento das crianças.
Através de jogos de movimento,
dramatizações e utilização de recursos básicos, serão quebrados mitos e
barreiras que muitas vezes nos impendem de usar o corpo como ferramenta
primordial de transmissão de conhecimento.
A junção da dança criativa com a
expressão dramática, promove e desenvolve a capacidade criativa, o conhecimento do corpo, do movimento
e das potencialidades da comunicação
e da expressão. É uma experiência do
movimento, do fazer brincando, do
criar e do sentir através do corpo, envolvendo as componentes da técnica,
da expressão, da imaginação, da invenção e do ver.
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Bolieiro alerta para os “sobrecustos significativos”
das acessibilidades nos Açores
O Presidente do Governo Regional
dos Açores, José Manuel Bolieiro, lembrou ontem, em reunião plenária do
Comité das Regiões, a importância de
recuperar os indicadores do turismo, em
perda com a pandemia de Covid-19, mas
lembrou os “sobrecustos significativos”
das acessibilidades na Região.
“Sublinhamos a importância crescente do turismo para a nossa economia, bem como o fortíssimo impacto
negativo da Covid-19 sobre este sector.
É urgente promover a aceleração da recuperação deste sector estratégico para
a nossa Região. E porque é impossível
falar de turismo sem falar de transportes, chamo particular atenção para os
sobrecustos significativos das acessibilidades na nossa Região que conhecem
um grande impacto no comércio e, por
conseguinte, na competitividade”, considerou o governante.
Posteriormente, José Manuel Bolieiro, que interveio via ‘online’, lembrou
as “potencialidades dos Açores para as
actividades de índole espacial, que vêm
sendo determinantes” para a “aposta na

instalação de diversas infraestruturas espaciais ao longo da última década”.
“É o caso da estação de rastreio de
lançadores da Agência Espacial Europeia
(ESA) e a estação da Rede Atlântica de
Estações Geodinâmicas e Espaciais.
Contamos com o reconhecimento euro-

peu do valor geoestratégico dos Açores
para o ecossistema de Inovação Espacial
na Europa. Estou convicto que a renovação da estratégia da União para com as
Regiões Ultraperiféricas será uma oportunidade para uma estratégia específica
e globalizante, capaz de corresponder
aos desafios e às exigências destes novos
tempos”, disse.
Dirigindo-se à Comissária Europeia
Elisa Ferreira, José Manuel Bolieiro deixou uma “palavra de reconhecimento”
pelo “empenho” que esta “vem dedicando às realidades específicas” das Regiões
Ultraperiféricas, como os Açores.
“Tendo em consideração os constrangimentos próprios de uma Região
Ultraperiférica da União Europeia, como
os Açores, a Política de Coesão e os seus
Fundos Estruturais e de Investimento
assumem um papel determinante. A
aplicação do programa operacional 2127 é, por isso mesmo, um desafio que se
reveste da maior importância para nós”,
concretizou.
O Comité das Regiões é um órgão
consultivo das instituições europeias.

Governo defende novo enquadramento
legal para apanha da amêijoa em S. Jorge
O Secretário Regional do Mar e das
Pescas, Manuel São João, defendeu ontem, em São Jorge, que é imprescindível um novo enquadramento legal para
a gestão da apanha da amêijoa na Lagoa
da Caldeira de Santo Cristo.
“É preciso evitar que a gestão e a apanha de amêijoa na lagoa continue a saque”, sublinhou o Secretário Regional,
avançando que hoje é” um dia importante, porque marca o início dos trabalhos
conducentes ao projecto de cogestão daquela actividade”.
Manuel São João falava à margem
de uma reunião na Câmara Municipal da Calheta, que serviu para avaliar
a implementação de um esquema de
cogestão para a apanha de amêijoa na
Lagoa da Caldeira de Santo Cristo, em
São Jorge.
Segundo o governante, o projecto em
causa permite “uma forma de cogestão
pioneira nos Açores e que apenas existe
com a apanha de percebes na Reserva
Natural das Berlengas, regulamentada
por uma portaria publicada em Dezembro de 2021, após três anos de trabalhos”.
O Secretário Regional do Mar e das
Pescas sublinhou que se trata de “um
momento histórico e determinante para
implementação de novos modelos de gestão aplicáveis às pescarias nos Açores.
“A partilha da responsabilidade,
o assumir compromissos e o respeito
mútuo entre os apanhadores, biólogos
e entidades gestoras e fiscalizadoras é
determinante para a correcta exploração económica da amêijoa numa área

Julgamento de Rendeiro
adiado para 13 de Junho
Julgamento do processo de extradição foi adiado para 13 a 30 de Junho.
Processo danificado tem de voltar
a Portugal para que a ProcuradoriaGeral da República corrija essa questão formal.
E essa entrega do processo já com
todas as questões formais resolvidas,
só será entregue a 1 de Abril ao tribunal da África do Sul.
Esta é a terceira vez que o início do
processo de extradição é adiado.
Na semana passada, os documentos de extradição vindos de Portugal
estavam mal selados — o selo estava
danificado — e o processo vai ter de
voltar a Portugal. Mas ainda não aconteceu.

Parte de foguetão
da SpaceX colide
com a Lua em Março
Parte de um foguetão da SpaceX,
lançado há sete anos, está em rota de
colisão com a Lua e deverá atingir o
satélite natural da Terra no início de
Março, anunciaram especialistas, citados pela AFP.
Conforma avança a agência France-Presse (AFP), especialistas recalcularam a trajectória do que resta do
foguetão Falcon 9, da fabricante aeroespacial liderada por Elon Musk, e
concluíram que deverá colidir com o
lado oculto da Lua, a 4 de Março.
O Falcon 9 foi usado em 2015 para
orbitar um satélite de observação climática da Terra, o Deep Space Climate
Observatory (DSCOVR).

Robô fez primeira
cirurgia laparoscópica
sem mão humana

classificada como reserva da biosfera”,
sustentou o governante, prosseguindo
que “o trabalho de todos permitirá a preservação da espécie e da actividade em si
e resultará numa mudança de paradigma
na gestão dos recursos marinhos”.
Este processo participativo resultou
de uma parceria com a Fundação Blue
Azores, através da Associação Natureza
Portugal associada à World Wide Fund
for Nature (ANP-WWF), que pretende
“envolver todos os utilizadores da Caldeira, culminando na publicação de um
quadro legal adequado”, clarificou ainda

Manuel São João.
“Pretende-se, como se disse, a preservação do ‘ex-libris’ das espécies que ali
encontram o seu habitat e acautelar o
uso sustentável da Caldeira, na vertente
dos recursos, assegurou.
Referindo-se à valorização da amêijoa, o responsável pela pasta do Mar
e das Pescas concretizou que é “um
produto muito procurado e que atinge um valor comercial elevado e a sua
actual regulamentação não acautela a
sustentabilidade ambiental, económica
e social”.

Um robô conseguiu fazer a
primeira cirurgia laparoscópica praticamente sem intervenção
humana e, segundo a equipa de
investigadores da universidade
norte-americana que o desenhou,
com melhores resultados, de acordo com um artigo publicado na revista Science Robotics.
A experiência foi conduzida em
porcos e o robô desempenhou-a
“com resultados significativamente melhores do que seres humanos
no mesmo procedimento”, afirmou
o professor de engenharia mecânica Axel Krieger, da faculdade de
engenharia da Universidade Johns Hopkins, instituição onde foi
criado o robô STAR (Smart Tissue
Autonomous Robot).
“Os resultados mostram que
podemos automatizar uma das
tarefas cirúrgicas mais delicadas
e complexas: voltar a ligar duas
extremidades de um intestino”,
acrescentou.

