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12 horas a separar tampas
de plástico para ajudar
a Rafaela e os pais
DR

Alterações climáticas
vistas pelos media
DR

Iniciativa é da Tertúlia “As Ninfas”, da Faculdade de Direito

111 Centenas de estudantes universitários vão
passar 12 horas, entre
hoje e amanhã, a separar
tampinhas de plásticos
para ajudar no tratamento de uma menina de sete
anos.
“Esta iniciativa de praxe
solidária partiu da Imperial Tertúlia As Ninfas”, da
Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra
(FDUC), e envolve 22 das
23 tertúlias da instituição, disse à agência Lusa
Carolina Romano.
Na organização da ação,
a jovem universitária
conta com a ajuda das
colegas do curso Maria
Inês Pirré, Cecília Santos
e Ana Ferreira.
“Acima de tudo, queremos ajudar ao máximo
a Rafinha e os pais”, afirmou.
A atividade visa “dar
continuidade a um processo de separação de

tampas de plástico, para
ajudar a suportar os custos dos tratamentos” da
Rafaela.
“A Rafinha tem leucomalácia periventricular e
uma encefalopatia epilética mioclónica e depende de terapias com custos
elevadíssimos”, na ordem
dos 22 mil euros por ano,
indicou Carolina Romano, informando que os
donativos angariados
nesta campanha de solidariedade, tal como
noutras, são “destinados
a melhorar a qualidade
de vida” da criança.
Cumprindo “uma maratona de 12 horas”,
ininterruptamente e
por turnos, das 11H00
de hoje, terça-feira, até
às 01H00 de quarta-feira, os jovens vão separar
tampas de plástico em
“duas garagens cheias
até cima”, na Quinta da
Portela, disse.

MUNICÍPIO DE PENACOVA
AVISO Nº 2/2019/PEPAL
PEPAL - CONCURSO DESERTO - NOVO AVISO DE OFERTA
ESTAGIOS PEPAL – 6ª EDIÇÃO (2.ª FASE)
Torna-se público, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 166/2014,
de 6 de novembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 46/2019 de 10 de
abril, conjugado com o estabelecido no artigo 3.º da Portaria n.º 114/2019, de 15
de abril, que se encontra aberto, pelo prazo de 10 (dez) dias úteis, o procedimento
de recrutamento e seleção de estagiários, do Município de Penacova, no âmbito da
6.ª edição – 2.ª fase do Programa de Estágios Profissionais na Administração Local
(PEPAL), nos seguintes termos:
Ofertas de estágios: Tendo em conta os estágios atribuídos no mapa anexo ao
Despacho nº 8035/2019, de 11 de setembro:
Refª C – Nível de Qualificação 6 – 1 Estagio para licenciados em Engenharia
Civil ou Eng. Geográfica (área de planeamento e ordenamento do território).
Local, forma e prazo de apresentação da candidatura: Câmara Municipal de
Penacova, no endereço postal acima referido, em formulário próprio disponibilizado no endereço electrónico supracitado e em suporte de papel; o prazo é de
10 (dez) dias úteis, contados da data da publicitação do presente aviso no sítio
da internet do Município de Penacova.e no Portal Autárquico.
Publicitação integral do aviso no sitio da internet do Município de Penacova em
www.cm-penacova.pt e no Portal Autárquico em www.portalautarquico.dgal.gov.pt.
Câmara Municipal de Penacova, 2 de dezembro de 2019.
O Vereador dos Recursos Humanos
Ricardo Simões
(Competência delegada – Despacho nº 9/PCM/GAP/2017, de 27 de outubro)
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Neide Areia, do CES, é a autora da investigação

111 As notícias sobre
as alterações climáticas
publicadas em Portugal e
Espanha privilegiam o discurso político ou técnico
em detrimento da sociedade civil, conclui um estudo
do CES - Centro de Estudos
Sociais da UC.
Neste estudo, foram examinadas perto de 500 notícias online (217 em Portugal e 232 em Espanha),
publicadas em 2017 e 2018
em órgãos de comunicação
social nacionais.
As notícias foram recolhidas através do Google
News e selecionadas por
ordem de relevância dos
meios, em quatro períodos: fevereiro a março de
2017; junho-julho 2017;
outubro-novembro 2017;
fevereiro-março 2018.
Em geral, nos dois países,
as notícias “dão destaque
aos discursos políticos

ou técnicos, sobretudo às
discussões entre os vários
partidos políticos, negligenciando os discursos e
comportamentos dos indivíduos. No caso de Portugal, por exemplo, das 217
notícias avaliadas, apenas
12 favorecem a sociedade
civil”, relata Neide Areia,
autora do estudo já publicado na revista científica
“Science of The Total Environment”.
Além disso, na sua grande
maioria, as notícias “salientam framings alarmistas,
por exemplo, o número de
mortes ou a extinção em
massa de espécies”, afirma.
“Os jornalistas tendem
a enquadrar os assuntos
relacionados com o meio
ambiente colocando excessivo foco nos problemas,
sejam eles os efeitos das
alterações climáticas, ou
o fracasso das instituições

Quase €15 mil
para concerto
de Bárbara
Tinoco

políticas no combate às
mesmas”, realça.
No que se refere aos fenómenos climáticos mais
noticiados, a seca - e o seu
impacto na agricultura surge em primeiro lugar
em ambos os países (157
notícias), seguindo-se, em
Portugal, as notícias relacionadas aos fogos florestais.
Segundo a investigadora
do CES, os resultados deste estudo mostram que
“os media devem democratizar a comunicação
das alterações climáticas,
aproximando a realidade
do problema à realidade
do indivíduo comum. Ao
invés da significativa projeção dada a notícias relacionadas com discussões
político-científicas do foro
internacional ou de catástrofes ambientais ocorridas num outro ponto do
mundo, os jornalistas devem enquadrar o assunto
das alterações climáticas
ao nível das comunidades
locais e ao nível individual”.
Considerando a influência dos media na construção da opinião pública,
Neide Areia defende que
“um discurso mais proactivo sobre as alterações
climáticas pode fazer toda
a diferença, influenciando
na adoção de comportamentos sustentáveis (público em geral) e na implementação de políticas e leis
ambientais (responsáveis
políticos)”.

Escolas, pais e autarquias
debateram competências
1 1 1 A transferência
de competências para os
municípios, em matéria de
Educação, esteve em debate na Escola Brotero. O processo, recorde-se, vai ter de
ficar concluído até 2021,
de acordo com o DecretoLei n.º 21/2019.
A organização envolveu
a Associação de Pais e Encarregados de Educação
da Escola, em parceria
com outras APEE, e o ISEC
| Coimbra Engineering
Academy. Ana Baptista,
da APEE-ESAB, e Mário
Velindro, presidente do
ISEC, foram os anfitriões
do debate.
Convidados, pelo lado
dos municípios, foram
Guilherme José Duarte,
vice-presidente da Câmara
da Mealhada, que expôs a
experiência já vivenciada
na implementação destas

DR

Escola Brotero acolheu debate sobre processo de transferência

competências no seu município, e Jorge Alves, da
Câmara de Coimbra, que
anunciou a reunião, em
breve, do Conselho Municipal de Educação para
debater este processo.
A visão da escola foi apresentada por Júlia Gradeço,
diretora do Agrupamento
de Escolas de Oliveira do
Bairro, que elencou a experiência vivenciada e as

preocupações da escola.
Seguiu-se um debate moderado por Ana Baptista.
Os participantes reclamaram, sobretudo, o reforço do debate, para que o
processo de transferência
seja aplicado com sucesso.
Todos os oradores sublinharam a importância do
diálogo entre os municípios, as escolas e associações de pais.

111 O concerto da artista Bárbara Tinoco, que
aconteceu no domingo,
para assinalar a ligação
do sistema de iluminação
natalícia na cidade, custa
14.695,00 € (mais IVA) ao
Município de Coimbra.
O contrato, estabelecido
com a empresa de agenciamento de artistas Primeira
Linha, Lda., foi publicado a
29 de novembro no portal
das contratações públicas
(www.base.gov).

Passeio/desfile
de pessoas
com deficiência
111 Um passeio/desfile
de pessoas com deficiência é a forma que a SPEM
Coimbra escolheu para
comemorar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que se assinala
amanhã, 4 de dezembro.
O desfile começa às 11H00,
ligando o Largo da Portagem à Praça 8 de Maio. A
iniciativa, à escala nacional, é da Associação Os rodinhas de Portugal.

“Coimbra
muçulmana
e moçárabe”
1 1 1 A Universidade
do Tempo Livre, da ANAI,
promove a 12 de dezembro, na Casa da Cultura, às
17H30, a “Cátedra Sousa
Fernandes” sob a temática
“Coimbra: Geografia e História”. Esta sessão aborda
a “Coimbra muçulmana e
moçárabe”, sendo a conferência proferida por Helena Catarino, professora
da Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra.

Anaquim
ao vivo
no CoolaBoola
Club
111 A banda conimbricense Anaquim celebra 12
anos a 7 de dezembro, sábado, de forma intimista,
no espaço CoolaBoola Colab, na Praça do Comércio,
com dois mini-concertos
“CONCERTÁRIO”: o primeiro, às 18H30, já se encontra
esgotado; o segundo começa às 21H30.

