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Frases do mês
Ensino superior: nivelar por baixo
"Ou mantêm as regras de exigência adequadas às formações e exigências que querem garantir no final dos cursos
aos seus alunos - e então terão muito poucos alunos e estará em causa a sua sobrevivência -, ou têm de abrir as
portas para adequar as exigências à falta de formação nivelando por baixo e, infelizmente, é isso o que está a
suceder em muitas universidades"
(Bastonário da Ordem dos Engenheiros; 09.07.2008)
Rússia ameaça EUA
A Rússia avisou ontem à noite que será forçada a uma reacção militar se elementos do sistema de defesa dos EUA
começarem a ser montados na República Checa.
(Financial Times; 09.07.2008)
A Itália é um país corrupto
Berlusconi lidera um país corrupto, diz a Casa Branca, numa biografia de Berlusconi entregue à imprensa que
viajou com Bush até ao Japão.
(Diário de Notícias; 09.07.2008)
Reino Unido paga para os professores aprenderem matemática no Verão
O pedido foi feito pelo próprio primeiro-ministro britânico Gordon Brown. O que fazer para melhorar a relação das
crianças da nação com a Matemática? Um especialista, Peter Williams, da Universidade de Leicester, apresentou
um relatório onde diz que os professores do ensino primário devem ter mais formação [e que ela deve ser paga].
(Público; 09.07.2008)
Nem com as políticas de direita
Contas públicas: desde 1982 que o défice externo não era tão elevado como agora.
Francisco van Zeller: Vieira da Silva fez melhor do que um Governo de Direita.
(Jornal de Negócios; 16.07.2008)
Quinta da Fonte é mais um gueto
90 por cento dos moradores da Quinta da Fonte recebe subsídios
(Correio da Manhã; 16.07.2008)
Reformados ganharão menos
Função Pública perde 18 por cento da reforma. Novas regras de aposentação penalizam as expectativas de
milhares de trabalhadores do Estado.
(Correio da Manhã; 17.07.2008)
Portugueses: obesos pela preguiça
Falta de tempo e preguiça são razões mais apontadas para não praticar actividade física num estudo da Plataforma
contra a Obesidade.
(Público; 17.07.2008)
Portugueses preferem ver televisão
O que costuma fazer, com mais frequência, nos seus tempos livres? De uma lista de 18 opções, que incluem ir ao
cinema, passear com a família, ler, estar com amigos, ir ao café ou dormir, mais de metade dos portugueses (51 por
cento) diz "ver televisão".
(Público; 17.07.2008)
Ensino superior: desinvestimento público cria dificuldades
A maioria socialista recusou hoje as acusações de desinvestimento no ensino superior, rejeitando as propostas do
PCP e do BE para a adopção de "medidas de emergência" para repor os níveis orçamentais das universidade.
(Lusa; 17.07.2008)
Centros de Emprego: Provedoria de Justiça recomenda informação mais clara
A Provedoria da Justiça recomendou hoje aos centros de emprego que prestem uma "informação mais clara", por
ter detectado "uma percentagem significativa" de beneficiários que desconhecem o regime legal de desemprego.
"O desconhecimento profundo do regime legal de desemprego, designadamente o facto de a anulação da inscrição
nos centros de emprego conduzir à cessação das prestações, revela que o direito à informação dos cidadãos não

está devidamente assegurado", diz o provedor da Justiça, Nascimento Rodrigues.
(Lusa; 17.07.2008)
Pequim quer céu azul nos Jogos Olímpicos
Já se sabe que não vai chover no dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, no estádio de 91 mil lugares,
sem cobertura. Não porque se consiga prever, mas porque os chineses assim o querem. Segundo o Instituto de
Pequim para a Alteração do Clima, existem 50 por cento de probabilidades de chover a 8 de Agosto, dia do
arranque das provas olímpicas. Já que não podem evitar que os Jogos Olímpicos se realizem nesta época [das
chuvas], as autoridades chinesas incumbiram uma vasta equipa de cientistas de dispersar as nuvens ou antecipar a
chuva. Por exemplo, para fazer com que chova apenas de noite. Mas, admitem, se cair água a potes não há mesmo
nada a fazer.
(Público; 18.07.2008)
Ensino Superior: Reitores e tutela discutiram formas de resolver situação financeira relativa a 2008
"Não há acordo quanto a transferências concretas de verbas. Não ficou claro quais as verbas que cada
universidade vai receber. O que está claro é que para 2008 os problemas vão ser resolvidos. Há um entendimento e
um fundo [do Ministério do Ensino Superior] para isso, que rondará entre os 10 e os 15 milhões de euros", disse à
Lusa fonte ligada ao processo.
(Lusa; 18.07.2008)
Deputados do PSD querem saber se Governo foi contactado pelos EUA sobre comando africano na base
das Lages
Os deputados do PSD eleitos pelos Açores à Assembleia da República pretendem saber se o Governo foi abordado
pelos EUA sobre a eventual instalação na Base das Lajes do novo comando africano das Forças Armadas norteamericanas.
(Público; 18.07.2008)
Ilibada professora acusada de maltratar alunos numa escola do Porto
Os Juízos Criminais do Porto absolveram hoje uma professora acusada de maltratar alguns dos seus alunos da
Escola das Condominhas em Lordelo do Ouro, entre 2000 e 2004, considerando que a prova produzida em
audiência não foi "suficiente segura" para alicerçar uma condenação.
A magistrada valorizou particularmente o testemunho de uma auxiliar de acção educativa, que trabalhava na escola
há 37 anos, que nunca viu maus-tratos, nem deles ouviu falar.
A professora estava acusada [de] três crimes de maus-tratos a menor, cada um deles sujeito a uma moldura penal
entre um e cinco anos de prisão. (Público; 18.07.2008)
Países ricos resistem a dar excedente do PAC a países pobres
Vários países da União Europeia (UE) devem opor-se à ideia da Comissão Europeia de ajudar os países pobres
com a soma de 1 milhão de milhões de euros dos fundos não utilizados da Política Agrícola Comum (PAC). Eles
preferem recuperar esse dinheiro para os seus orçamentos nacionais.
(AFP; 18.07.2008)
Função Pública: Quatro deputadas socialistas abstêm-se na votação final da proposta do Governo
Quatro deputadas socialistas abstiveram-se hoje na votação final global da proposta para a revisão do regime de
contrato de trabalho em funções públicas por temerem a "instabilidade" e uma "desumanização" no emprego ao
nível do Estado.
Da votação deste diploma esteve ausente o deputado do PS e vice-presidente da Assembleia da República Manuel
Alegre, que também anteriormente manifestou reservas face à proposta do executivo.
(Público; 18.08.2008)
Para McCain Obama é mais de esquerda que o único senador socialista dos EUA
O candidato republicano à Casa Branca, John McCain, acusou nesta sexta-feira o seu adversário democrata Barack
Obama de ser mais de esquerda que o único senador socialista dos Estados Unidos.
(AFP; 18.07.2008)
Nudismo: Falta de condições de segurança nas praias preocupa naturistas
Portugal tem seis praias de nudistas oficiais, mas ao contrário de outras zonas balneares, estas não têm
nadadores-salvadores, bares ou outras infra-estruturas de apoio.
A lei 29/94, que define o regime de prática do naturismo, estipula que estas praias devem ser isoladas e encontrarse a, pelo menos, 1500 metros de aglomerados urbanos, escolas, colónias de férias, hotéis, parques de campismo
ou conventos, mas não acautela a segurança dos banhistas que optam pela nudez.
(Público; 19.07.2008)
Quando o racismo disfarçado leva ao racismo ao quadrado
Há um racismo latente e envergonhado que subjaz a toda esta crise provocada pelo tiroteio na Quinta da Fonte
(Público; 19.07.2008, São José Almeida)
Cuba, Fidel e a educação
O ex-presidente cubano Fidel Castro diz que não acredita que Cuba esteja "tão mal" nem que tenha "retrocedido
tanto" no campo da educação? funcionários do Governo e a imprensa local referiram-se a problemas que o sector
atravessa, como a falta de 8.192 professores ou que "a preparação dos professores não só pedagogicamente, mas

também nas matérias que devem leccionar, continua a ser o calcanhar de Aquiles das escolas cubanas". O
Governo Cubano publicou um decreto-lei determinando que os professores aposentados regressem às salas de
aula por causa do deficit de educadores no ensino médio.
(Jornal Globo; 20.07.2008)
Estudantes portugueses conquistam medalhas de bronze nas Olimpíadas Internacionais da Matemática
Duas medalhas de bronze e uma menção honrosa foram o saldo da participação portuguesa nas 49ª edição das
Olimpíadas Internacionais de Matemática, sendo este resultado o segundo melhor do país na competição, abaixo
apenas do de 2006 [3 medalhas]. Os alunos vencedores [da Escola Secundária Anselmo de Andrade, em Almada e
do Externato Ribadouro, no Porto] concorreram contra alunos mais velhos.
(Público; 21.07.2008)
Rei do spam condenado
O empresário conhecido como o "rei do spam" foi condenado nos Estados Unidos, a 3 anos e 11 meses de prisão
por ter enviado milhões de mensagens indesejáveis. Robert Soloway, de 28 anos, proprietário de uma empresa de
marketing em Seattle, foi acusado de enviar entre 2003 e 2007 milhões de "spams" para promover os produtos e
serviços de sua empresa.
(AFP; 23.07.2008)
Escândalos dos especuladores obrigam a regulamentar a economia
As crises imobiliária e financeira estão a acentuar uma nova vaga de regulamentação estatal nos EUA. O desafio
está em acabar com a desregulamentação que tem caracterizado a política norte-americana nestas áreas no último
quarto de século, desde a revolução de Reagan.
("Wall Street Journal"; 25.07.2008)
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