
Noticias    

Diário de Noticias 

- O homem que gere fundos da UE quer superministro das Finanças 

- Venda da PT à Altice fica suspensa mas fusão com a Oi é para avançar 

 

Correio da Manhã 

- Decisões do BES tomadas com conhecimento de Morais Pires 

- Morto nas urgências de Almada 

- Protocolo afasta Passos da frente 

- Militares contra alterações à assistência na doença (*) 

 

Jornal de Noticias 

- David Pontes - "Todos somos iguais, mas..." 

- Portas fala em "desagravamento fiscal" com novas tabelas de IRS 

- Salgado e Morais Pires conheciam todas as decisões relevantes 

 

Público 

- Governo quer transferir 1220 investigadores do Estado para as empresas 

- Guardas acusam director adjunto da cadeia de dar gabinete para Sócrates fazer  

telefonemas 

- O bairro onde os irmãos Kouachi viveram e onde quase ninguém quer falar 

 

Nota:  clique nos titulos das noticias para aceder à noticia na integra 
(*) – noticia incluída no presente documento 

 

 

 

13-01-2015 

 

 

http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4338301&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.dn.pt/inicio/economia/interior.aspx?content_id=4338304&seccao=Dinheiro%20Vivo
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/economia/detalhe/decisoes_do_bes_tomadas_com_conhecimento_de_morais_pires.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/sociedade/detalhe/morre_na_urgencia_do_garcia_de_orta.html
http://www.cmjornal.xl.pt/nacional/politica/detalhe/protocolo_afasta_passos_da_frente.html
http://www.jn.pt/Opiniao/default.aspx?content_id=4338274&opiniao=David%20Pontes
http://www.jn.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=4338894&page=-1
http://www.jn.pt/Dossies/dossie.aspx?content_id=4338686&dossier=O%20caso%20BES
http://www.publico.pt/economia/noticia/governo-quer-transferir-1220-investigadores-do-estado-para-as-empresas-1681961
http://www.publico.pt/sociedade/noticia/guardas-acusam-director-adjunto-da-cadeia-de-dar-gabinete-para-socrates-fazer-telefonemas-1681995
http://www.publico.pt/mundo/noticia/o-bairro-onde-os-irmaos-kouachi-viveram-e-quase-ninguem-quer-falar-1682011


Público (cont.)  

- Uma semana depois do ataque, o Charlie Hebdo vai para as bancas com caricatura de  

Maomé 

- França não vai responder ao terrorismo com medidas de excepção 

- Governo lança estágios para desempregados de longa duração com mais de 30 anos 

- Ucranianos foram quem mais pediu asilo a Portugal em 2014 

- Oposição não aceita Jardim “a fazer tudo” o que entender no governo de gestão 

 

Ionline 

- Valor de retenção do IRS mantém-se para casais sem filhos  

- Isabel Almeida aponta baterias a Salgado e Morais Pires 

- Atentados em Paris. Schengen em risco, França em estado de sítio  

- Beneficiários da ADSE queixam-se de discriminação em unidades do SNS 

- Comissão de Trabalhadores considera positiva escolha de Nuno Artur Silva para a RTP 

- Estudos. Optimismo e boa disposição fazem bem à saúde 

- Professores dos quadros têm prioridade para leccionar disciplinas municipais 

- Utentes dos serviços de saúde do Médio Tejo lançam abaixo-assinado 

- Lisboa, Porto, Monsaraz e aldeia da Luz já podem ser visitadas sem sair de casa  

 

Expresso 

- Portugal está a gastar menos 8,76 milhões de euros por dia em petróleo do que em 

novembro 
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Diário Económico 

- Acções da PT SGPS retomam negociação com forte queda 

- Mercados em Zoom: Portugal deve pagar 2,8% para emitir a 10 anos 

- Carros anteriores a 2000 com horário restrito para circularem no centro de Lisboa 

- Governo cria travão à contratação de professores pelas autarquias 

- Sindicato dos tripulantes mandatado para decidir nova greve na TAP 

 

Noticias ao Minuto 

- INE Preços caíram 0,4% em dezembro  

- Declarações Portas: Receita excedente permite devolver sobretaxa  

- Proteção Civil Atividade sísmica nas Furnas mantém-se "acima dos valores normais” 

- Soflusa Ligações fluviais efetuadas entre o Barreiro e Lisboa apesar da greve 

Observador 

- Incidentes com alunos forçam mudanças nas escolas 

- Em Portugal, ser mulher não compensa 

- Alemanha terminou 2014 com "défice zero" 

 

Economia e Finanças 

- Forças armadas: vai acabar a ADM gratuita para conjuges que trabalhem no privado  
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- Forças Armadas contra alterações à assistência na doença (*) 

 

Correio dos Açores 

- Cruz Vermelha Portuguesa fecha Delegação e abre Centro Humanitário para dar resposta 

aos necessitados (*) 

 

 

 

 

 

OS MILITARES TÊM A PALAVRA 

Nada a assinalar 
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As Nossas Forças Armadas 

Marinha - EVACUAÇÃO MÉDICA DE UM TRIPULANTE DO NAVIO DA MARINHA ALEMÃ   

SPESSART 

Exército - VISITAS GUIADAS AO PALÁCIO DOS MARQUESES DO LAVADRIO
 
Força Aérea - P3C Cup+ mobilizado para buscas em Cabo Verde 
 

 

 

 

Outros Assuntos de Interesse 

- Taxas EURIBOR Actuais  

- Cartaz Cultural de Lisboa  

- Cartaz Cultural do Porto  

- Cartaz Cultural do Algarve  

- Cartaz Cultural de Coimbra  

- Cartaz Cultural do Alentejo  

- Cartaz Cultural dos Açores  

- Cartaz Cultural da Madeira      

- Jornais e Revistas de Portugal  

- Boletim do Contribuinte  

- Instituto de Meteorologia  

- Efemérides do Dia   

 

 

Visite-nos: 

Facebook  

Site: www.aofa.pt 
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Militares contra alterações à assistência na doença 

A Associação de Oficiais das Forças Armadas (AOFA) considerou ontem inaceitável e "um ultraje à 
família militar" a alteração que o Governo pretende introduzir ao subsistema de saúde dos militares. 
"O objetivo do diploma é colocar também os cônjuges a pagar o subsistema de saúde. Quem quiser 
aderir vai pagar um valor", avançou o presidente da AOFA, Pereira Cracel. 

Com a nova fórmula, afirmou, haverá mulheres de militares com acesso a este sistema, porque 
podem pagar, e outras não. 

O Governo prometeu renovar cartões caducados de saúde para os familiares, mas a AOFA alertou 
que o problema se mantém. 

Recorde-se que a Associação Nacional de Sargentos estimou em 10 mil as pessoas afetadas pelas 
restrições neste sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 
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Forças Armadas contra alterações à assistência na doença 

A Associação dos Oficiais das Forças Armadas (AOFA) considerou, este sábado, inaceitável e 
um ultraje a alteração que o Governo pretende implementar no subsistema de saúde dos militares. 

Segundo o presidente da AOFA, Pereira Cracel, o objetivo do diploma é colocar também os cônjugues a pagar, 
qualificando essa situação como uma desconsideração pelos militares. 

Em comunicado emitido na sexta-feira à noite, a AOFA revelou ter sido convocada para uma reunião com a 
secretária de Estado da Defesa Nacional, Berta Cabral, para tomar conhecimento das alterações ao regime de 
acesso à Assistência na Doença aos Militares (ADM). 

De acordo com a mesma fonte, deixará de haver mulheres com acesso a este sistema, porque umas podem 
pagar, e outras não. 

Além disso, a associação indicou também ter recebido queixas devido a cartões de saúde de mulheres de 
militares que caducaram no final do ano e que a secretária de Estado terá prometido resolver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Voltar ao Inicio] 
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Cruz Vermelha Portuguesa fecha Delegação e abre Centro Humanitário para dar resposta aos necessitados 

A Cruz Vermelha Portuguesa instalou-se em Ponta Delgada com um Centro Humanitário que pretende dar resposta às 
múltiplas situações de carência que existem na Região Autónoma dos Açores, com uma direcção profissional, que 

pretende que a instituição seja um complemento às demais instituições existentes na Região. A maior preocupação tanto 
da directora, Joana Costa, como do Delegado Especial da Cruz Vermelha Portuguesa para os Açores, Hilário Rego, é 

dirigir o seu trabalho para os novos necessitados, principalmente os da classe média açoriana, que agora se debatem com 

graves problemas, fruto do desemprego que afectou os quadros médios e superiores da iniciativa privada, bem como 
daqueles que procuram dias melhores no estrangeiro mas cujas famílias ficaram cá sem meios de subsistência até que a 

vida fique organizada. Não há números mas os responsáveis da Cruz Vermelha Portuguesa assumem que são muitas 
centenas de famílias a precisar de ajuda e que não querem dar a cara "por vergonha". 

O Centro Humanitário de São Miguel da Cruz Vermelha Portuguesa surge na sequência da extinção da Delegação da Cruz 
Vermelha Portuguesa de Ponta Delgada, com o fecho de portas a 1 de Setembro de 2014. 

Neste momento, o Centro está instalado numa sede provisória, cedida pelo Banif, no Largo de São João, em Ponta 

Delgada, enquanto estão a decorrer as obras para a sede definitiva, sita na Rua do Frias. A abertura do novo espaço está 
prevista para o princípio de Verão deste ano e a actual sede provisória será ocupada por outra valência do Centro 

Humanitário, ainda por definir. 

O Edifício na Rua do Frias vai manter a sua traça arquitectónica no exterior sendo apenas alvo de obras de 

beneficiação/remodelação no seu interior. Este novo edifício vai dar resposta às necessidades de três intuições e também 

tem em vista a recuperação do património na cidade de Ponta Delgada. 

As obras surgem de um protocolo feito entre o Instituto de Acção Social das Forças Armadas (IAS- PA), a Cruz Vermelha 

Portuguesa e a Liga dos Combatentes, ficando assim as três entidades a partilhar o mesmo espaço e a oferecer várias 
valências, a saber: Centro de Dia; Atelier de Criatividade e Bem-Estar; Terapia Ocupacional e Postura Corporal; Apoio 

Social; Apoio Jurídico; Centro de Operações de Emergência; Biblioteca; Espaço Museológico; ATL; Consultas de 
especialidades médicas; Medicina Chinesa e Osteopata; Serviço de Apoio ao 

Cuidador Informal; Programas Operacionais do Potencial Humano; Consultas ao domicílio para Clínica Geral; Psicologia; 

Fisioterapia; Enfermagem; entre outras. Algumas dessas valências serão instaladas neste e noutros concelhos, através de 
protocolo, como é o caso de uma instalação no Núcleo de Oficiais, em São Gonçalo, e um Centro de Emergência na 

Rocha da Ribeira Grande para dar apoio em caso de catástrofe natural mas também servirá de armazém para dar apoio 
em casos de necessidades alimentares. Este Centro, segundo os responsáveis, servirá toda a população da ilha de S. 

Miguel. 

Certo é que sem a união destas três instituições não seria possível oferecer esta multiplicidade de serviços, que contará 

com profissionais [especialidades médicas] e voluntários. 

Importa referir que a Delegação extinta era composta por órgãos sociais enquanto o Centro Humanitário recém-criado 

tem um cariz profissional, tendo como directora Joana Costa, Assistente Social, e Hilário Rego, Delegado especial da Cruz 

Vermelha Portuguesa para a Região Autónoma dos Açores, que é também Técnico Superior da Cruz Vermelha 

Portuguesa, e com formação superior em Gestão de Marketing. Hilário Rego foi nomeado pelo Presidente da Cruz 
Vermelha nacional e tem como missão primordial: Promover e reforçar a implantação da Cruz Vermelha Portuguesa na 

Região; apoiar o desenvolvimento das Delegações da Cruz Vermelha Portuguesa na Região; promover o lançamento de 
novas delegações; angariar fundos para a actividade da instituição na região; analisar viabilidade de novas áreas de 

actividade e promover a angariação de novos membros. O quadro de pessoal terá também duas assistentes  
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administrativas e uma psicóloga, sendo que esta técnica que desempenhará a sua função na extensão do Centro no 

concelho da Lagoa, enquanto a extensão da Ribeira Grande terá apenas, por enquanto, uma assistente administrativa. 

Contudo, esta profissionalização não põe de lado o Voluntariado, que continua a ser o pilar da assistência aos que mais 
precisam. Todos os voluntários que constavam da base de dados da Delegação extinta transitaram para o Centro 

Humanitário e a direcção conta com todos eles para no terreno ajudar todos quantos precisem.  

"Não há nenhum corte com os elementos que davam apoio voluntário na Delegação da Cruz Vermelha", garantindo 

Hilário Rego que "mesmo o despacho define a transferência de pessoal para o Centro Humanitário. Nós queremos que as 
pessoas que eram voluntárias continuem a ser assim como os sócios". 

Alunos da Misericórdia ajudam no levantamento das necessidades 

O levantamento das necessidades reais da ilha de S. Miguel, coordenado por Hilário Rego, foi feita com base na Carta 

Social das autarquias e do trabalho feito para a Cruz Vermelha por um grupo de estagiários [estudantes da Escola da 

Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada], num trabalho iniciado em 2014 e que ainda está a decorrer. 

O Centro Humanitário, por uma questão de proximidade, vai ter extensões nos vários concelhos, parte de uma 

segmentação da ilha – Ribeira Grande e Lagoa – sendo que há intenção de passar para Vila Franca do Campo, Povoação 

e Nordeste. Atendendo ao enquadramento que a Cruz Vermelha pretende para os Açores, diz Hilário Rego, "não podemos 
deixar de fora Santa Maria, que é a ilha que nos está mais próxima, sendo intenção de chegarmos lá com uma extensão 

ainda este ano, uma vez que o centro Humanitário, através da sua gestão, dará resposta àquelas que são as 
necessidades da população dos concelhos que estamos a falar. 

A directora Joana Costa, por seu turno, antecipa que o Centro Humanitário vai ter muito que fazer no terreno. 
"Como estamos a passar por um período de grandes dificuldades, a tão falada crise, não é fácil entrarmos no terreno com 

novas perspectivas, só que ao mesmo tempo vamos é complementar as respostas sociais que existem. Não temos por 

objectivo competir com nenhuma das instituições, pretendemos sim termos a capacidade de ajudar e de criar novas 
respostas", a que Hilário Rego acrescenta: "Não vamos entrar em concorrência, vamos sim funcionar em 

complementaridade e actuar junto de outras franjas da sociedade ou mesmo junto das que são apoiadas mas não 
apoiadas o suficiente". 

"Há muitas famílias com crianças que por vezes não têm nada para comer e isso é que mais nos dói" 

No espaço de dois meses a Cruz Vermelha em S. Miguel já ajudou a alimentar centenas de famílias e instituições. O 

período de festa foi o mais intenso! 

Para além disso, Joana Costa garante: "Não pretendemos, a nível social, olhar só para aquelas pessoas que estão a ser 

apoiadas por outras instituições, mas sim aquelas pessoas que estão agora a precisar, a chamada classe média, que não 

dão a cara mas que estão a precisar de apoio. Temos chegado até elas, mesmo sem necessidade de se identificarem, 

porque conseguimos saber, e não precisam de dar a cara para que as ajudemos. São estas pessoas que estão a tentar 
ajudar porque estão realmente a passar por dificuldades. 

Falamos do caso dos despregados, quadros médios e superiores de empresas privadas que ficaram sem trabalho, das 
famílias monoparentais e também de casos ligados à emigração, pois, por norma o marido emigra e a mulher fica cá com 

os filhos, sendo que enquanto o marido anda no país da emigração à procura de emprego, e isso demora alguns meses, 
a mulher que cá fica com os filhos vive com muitas dificuldades e há mesmo casos em que ficam sem nada para comer". 

É nesta altura que o Centro Humanitário da Cruz Vermelha entra em acção. 
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"Queremos que as pessoas comecem a conhecer os nossos serviços, daí que tenhamos também um 

projecto-piloto assente num programa de apoio ao cuidador. Por exemplo, uma pessoa doente precisa de apoio 24 horas 

por dia. Quem cuida dessa pessoa teve de deixar de trabalhar para se dedicar a tempo inteiro a quem precisa. Por isso, 
pretendemos dar um apoio, quer seja através de apoio psicológico quer de apoio caso precise de sair. Isto é, colocamos 

na casa da pessoa doente um cuidador que sairá da nossa bolsa de voluntários e a pessoa cuidadora pode sair de casa 
para resolver o que necessita", regista Joana Costa. 

Hilário Rego acrescenta que este apoio a prestar pela Cruz Vermelha "não passa só por dar apoio alimentar, pois passa 
também pelo programa operacional de capital humano que o Centro dispõe, nomeadamente apoio [explicações] a 

crianças que tenham dificuldades ou simplesmente apoio para fazerem os trabalhos de casa [TPC's], que funcionará no 

período em que os pais estão a trabalhar e as crianças fora da escola, e sempre que necessário. 

Mais, diz o Delegado Especial: "Não queremos fazer caridadezinha nem dar o medicamento usado. Vamos apoiar mesmo. 

A Cruz Vermelha não precisa de ser referenciada por aquilo que diz mas sim pelo que faz. Não é o número que interessa 
mas sim a forma como se ajuda e que faz toda a diferença. Teremos um cuidado muito especial para com aqueles que 

não têm qualquer apoio. A questão do Rendimento Social de Inserção existe e quem é beneficiário já está a ser apoiado 

mas há famílias que mesmo trabalhando não conseguem ter um 
rendimento capaz de suportar as suas despesas face aos seus encargos e ao número do agregado familiar. 

Como não conseguem vamos tentar ajudá-los". Nestes últimos dois meses, que a Cruz Vermelha Portuguesa está no 
terreno em S. Miguel, os responsáveis já tiveram uma actividade intensa. Já reuniram com o Grupo Bensaude e fizeram 

acordos para áreas diversas, destacando em especial recolha de bens alimentares das superfícies comerciais do grupo 
para entregar a empresas e famílias mais necessitadas, e há também bens que ficam em stock para casos de 

emergência. 

Joana Costa e Hilário Rego admitem que neste intervalo de apenas dois meses já promoveram a ajuda a centenas de 

famílias e instituições, havendo casos em que tiveram de se deslocar a casa das pessoas, por indicação de amigos, 

vizinhos ou familiares, porque as pessoas não tinham nada para comer. Esses casos aconteceram principalmente no 
período de festa de Natal. "Levámos alimentos a quem não tinha absolutamente nada. Nos dias de hoje ainda há gente 

com fome que não tem nada para comer em casa. Há mesmo famílias com crianças em que estas situações se passam. 

Não têm nada em casa, e quando falamos em crianças isso 
preocupa-nos muito. É isso que nos dói, e muito". Uma ideia partilhada tanto por Joana Costa como por Hilário Rego. 

Sócio por dois euros por mês 

Qualquer pessoa pode ser sócio da Cruz Vermelha mediante o preenchimento de uma ficha de inscrição, não havendo 

nada a pagar pela inscrição. O preço anual é de 2 euros por mês para o titular e os restantes membros que compõem o 

agregado familiar pagam um euro, cada um. O pagamento pode ser mensal, semestral ou anual. O sócio do Centro 
Humanitário beneficia também das especialidades médicas existentes no Hospital da Cruz Vermelha, em Lisboa, e a 

consulta de especialidade custa 25 euros. Na ilha, o sócio tem acesso directo ao posto de enfermagem do IASFA, com 
preços acessíveis, e podendo ainda usufruir de consultas de área clínica a 14,46 euros. Também as consultas de 

psicologia são mais baratas. A primeira consulta tem um preço de 30 euros e as seguintes de 25 euros, sendo que o 
preço pode também variar conforme as dificuldades apresentadas pelo sócio. Se houver quem não possa pagar não 

deixarão de ser atendidas, pelo que caberá sempre ao centro avaliar as situações. "Haverá um apoio social que será 

sempre avaliado", refere Hilário Rego. 

Nélia Câmara 

Vermelha Portuguesa ajuda a aliviar o sofrimento humano 

A Cruz Vermelha nasce da preocupação de prestar auxílio a todos os feridos, dentro e fora dos campos de batalha; de 

prevenir e aliviar o sofrimento humano, em todas as circunstâncias; de proteger a vida e a saúde; de promover o respeito 

pela pessoa humana; de favorecer a compreensão, a cooperação e a paz duradoura entre os povos.  
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A Cruz Vermelha Portuguesa procura ajudar as pessoas vulneráveis, sejam quem forem e onde quer que estejam, com o 

objectivo de proteger as suas vidas, saúde e dignidade. 

As suas actividades e serviços humanitários vão desde o apoio domiciliário a idosos ao Socorrismo de proximidade, 

passando por Cuidados de Saúde, sensibilização de jovens para diferentes problemáticas, acompanhamento de grupos 

vulneráveis e formação profissional, entre muitas outras. 

Esta Instituição também tem por objectivo preparar a comunidade em geral para responder a situações de emergência de 

origem natural ou humana. E quando a emergência termina, prestar o apoio necessário à recuperação e restabelecimento 
das vidas das pessoas afectadas. 

A nível internacional, a Cruz Vermelha Portuguesa está envolvida em vários programas de desenvolvimento e emergência, 

de forma directa ou no quadro do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 

O primeiro laureado com o Nobel da Paz, em 1901, Henry Dunant, fundou o Comité Internacional para Ajuda aos 

Militares Feridos em Tempo de Guerra como um movimento de socorro voluntário. Hoje, o Voluntariado é um dos 7 
Princípios Fundamentais do Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. 
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