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COIMBRA
Aniversários
Daniel Montinho
Cantanhede
37 anos
A família, os amigos e os colegas
do BNI fazem
votos de um dia muito feliz
junto de todos os que fazem
da tua vida uma montanha
de sucessos pessoais e
profissionais.
Beijos e abraços de todos!

E COMEMORA AINDA
HOJE ANIVERSÁRIO…
FESTINOIVOS
Coimbra
10.º Aniversário

Machado visita
cidade-irmã
de Coimbra no
Luxemburgo
O presidente da Câmara de
Coimbra e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, Manuel Machado, encontra-se numa visita de trabalho
ao Luxemburgo, acompanhando o secretário de Estado das
Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. O programa,
que começou ontem e decorre
ainda hoje, inclui uma visita do
autarca a Esch-sur-Alzette, município geminado com Coimbra
desde Junho de 2005.|

Prémios reconhecem
dedicação de alunos
Universidade Estudante do mestrado em Arquitectura e duas alunas do
mestrado em Engenharia do Ambiente “ganharam” um total de 1750 euros

Francisco Cristóvão Leal de
Oliveira, do mestrado em Arquitectura da Universidade de
Coimbra, conquistou o primeiro prémio, no valor de 750
euros, da segunda edição do
concurso “Uma Onda EFS na
Formação da UC”. Ausente no
Dubai, coube à irmã, Madalena Leal de Oliveira, receber
a distinção na cerimónia que
teve ontem lugar no auditório
do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade de Coimbra,
no Pólo II.
Francisco Cristóvão de Oliveira conquistou o primeiro lugar com o trabalho “Paredepneu - uma técnica construtiva
para a arquitectura solar passiva
em Portugal”.
O segundo prémio, no valor
de 500 euros, foi atribuído a
Laura Maria Tarrafa Pereira da
Silva, do mestrado em Engenharia do Ambiente da Universidade de Coimbra, com a tese
“Avaliação do conforto térmico
e da qualidade do ar interior

Estudo sobre sofrimento
de refugiados em Portugal
CES Na área da saúde em Portugal «falta quase tudo» para
diagnosticar e tratar os problemas dos refugiados, alerta uma
investigadora, que defende a
criação de mediadores interculturais que possam fazer a ponte
entre médico, paciente e instituições.Aconstatação é feita por
Cristina Santinho, bolseira da
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e investigadora
no Centro em Rede de Investigação em Antropologia (CRIA)
- Instituto Universitário de Lisboa, que hoje, às 15h00, vai estar
no Centro de Estudos Sociais
(CES), em Coimbra, para falar
sobre “O sofrimento dos refugiados em Portugal: Diagnóstico médico e erro de análise”.
A investigadora diz que o seu
trabalho junto dos refugiados

FERREIRA SANTOS

José João Ribeiro

começou em 2007 para o doutoramento, com uma razão concreta: «Observar a saúde é uma
forma de observar os direitos
humanos em todas as áreas.
Quando o acesso à saúde falha,
o resto também está a falhar».
E a verdade é que, na saúde,
«falta quase tudo», havendo
falta de formação junto dos profissionais de saúde, nomeadamente os médicos, para a diversidade social e cultural, bem
como outros aspetos relacionados com a saúde dos refugiados.
«Muitos refugiados quando
chegam à consulta, de psicologia, psiquiatria, não têm como
manifestar os seus próprios
sentimentos, o seu mal-estar
porque falha uma questão básica, que é o entendimento
mútuo da língua», afirma.|

Laura Tarrafa da Silva, Tânia Moreira, Madalena Alarcão, Madalena de Oliveira e António Tadeu

nos edifícios A e B do Instituto
Pedro Nunes”.
Tânia Pereira Moreira, igualmente do mestrado em Engenharia doAmbiente, conquistou
o terceiro prémio, no valor de
500 euros, com o seu “Estudo
de metodologia para a etiquetagem energética de componentes de alvenaria”.

A Universidade de Coimbra
atribuiu ainda uma menção
honrosa ao trabalho “Reabilitação sustentável - análise integrada de edifícios habitacionais
daAlta de Coimbra”, de Vanessa
Alexandra Ribeiro Batista, do
mestrado em Arquitectura da
Universidade de Coimbra, ausente ontem da cerimónia.

Laura Maria Tarrafa da Silva
considerou a distinção muito
importante, uma vez que valoriza o trabalho dos estudantes
durante todo o seu percurso
académico. «Senti um reconhecimento muito grande dos seis
anos de trabalho», frisou, concluindo que «vale sempre a pena
aprender mais um bocadinho».

Mobilidade sustentável nos
planos da CIM de Coimbra

Conselho Intermunicipal aprovou PAMUS por unanimidade

19 MUNICÍPIOS Comunidade
Intermunicipal da Região de
Coimbra (CIM-RC) promove
amanhã, pelas 10h00, uma
apresentação pública do Plano
de Acção de Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS),
que implicará a «implementação de uma estratégia de baixo
teor de carbono para o terri-

tório da CIM-RC, nomeadamente nas zonas urbanas, incluindo a promoção da mobilidade urbana multimodal sustentável e medidas de adaptação relevantes».
Aprovado por unanimidade
pelo Conselho Intermunicipal
da CIM, o PAMUS, que irá
abranger os 19 municípios da

NUTS III - Região de Coimbra,
irá valorizar os “modos suaves”
de mobilidade, caso da bicicleta, por exemplo, «apostando
na sustentabilidade do sistema
de transporte, vertida em políticas de transferência modal a
partir do transporte individual,
mas também enquanto complemento ao transporte pú-

MadalenaAlarcão disse que a
«Universidade de Coimbra se
engrandece com iniciativas destas». A vice-reitora para os Assuntos Académicos, Ensino à
Distância, Planeamento e Qualidade desafiou, por outro lado,
a uma maior divulgação de
eventos desta natureza.
O concurso “Uma Onda EfS
na Formação da UC” tem
como objectivo fomentar e incentivar o interesse dos alunos
por temas relacionados com
esta iniciativa no âmbito do
Programa Campus Sustentável. Na sessão de divulgação
do nome dos vencedores foram igualmente anunciados
três prémios para a terceira
edição do concurso de 2016,
nos valores de mil euros, 500
euros e 250 euros.
Para atribuição do prémio são
considerados os trabalhos cujos
temas se enquadrem no âmbito
do Projecto Campus Sustentável e se apliquem à Universidade de Coimbra, nas áreas da
acessibilidade aos Pólos, base
de dados sobre o património
edificado, certificação energética
de edifícios cidadania, comportamentos e participação para a
sustentabilidade e energias renováveis, entre outras.
Energia para a Sustentabilidade da Universidade de Coimbra (EfS-UC) corresponde a
uma iniciativa de docentes e investigadores, oriundos das Faculdades de Economia, de Psicologia e Ciências da Educação,
de Direito e de Ciências e Tecnologia.|

blico», adianta uma nota de imprensa da CIM.
Apoiado pelo Programa Operacional Regional do Centro
2020, o «PAMUS terá quatro fases e a sua implementação será
monitorizada num processo
que envolve a comunidade e os
agentes mais relevantes de uma
forma participada e interventora», lê-se no documento.
As metas do PAMUS, recorda
a CIM, «estão balizadas pelo reforço da eficiência do transporte de pessoas e bens, reconversão para modos de transporte mais limpos e eficientes,
garantia de um sistema de
transportes e acessibilidade inclusivo, redução dos impactos
negativos do sistema de transporte ao nível da saúde e segurança, diminuição da poluição
atmosférica, sonora e das emissões de gases com efeito de estufa, assim como do consumo
energético».|

