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REGIÃO“Covid-19: Governo blinda Estado de compensar privados nas PPP” –  Público

A Câmara Municipal de Armamar e a Universi-
dade Sénior local (USA) uniram-se para desenvolver 
uma iniciativa solidária de confeção de máscaras de 
proteção individual.  

O objetivo é entregar máscaras a toda a população 
do concelho. Para tal, o projeto é alargado à população, 
procurando-se assim que haja mais gente a trabalhar para 
se alcançar a meta ambiciosa que se definiu. 

A Autarquia fornecerá os materiais necessários para 
o trabalho dos alunos da USA e cidadãos interessados, 
com a orientação dos professores responsáveis pela dis-
ciplina de Costura Criativa. 

Os interessados em colaborar devem contactar a Li-
nha de Apoio à Comunidade através do número de te-
lefone 254 850 816, ou então o 968 491 465 para se de-
finir a entrega da matéria prima e posterior recolha das 
máscaras, cuja distribuição será coordenada pela Câma-
ra Municipal.

Máscaras para toda a 
população de Armamar

Armamar

“Atendendo ao aproxi-
mar da presente campanha 
agrícola em toda a Região 
Demarcada do Douro, que 
se anuncia previsivelmen-
te catastrófico, com conse-
quências nomeadamente ao 
nível dos pequenos e médios 
lavradores, uma vez verifica-
da a falta de venda de vinhos 
pelas adegas vinificadoras, 
que pode conduzir ao aban-
dono em larga escala da ativi-
dade, sendo que pelo menos 
e a todos, os colocará numa 
situação de extrema vulnera-
bilidade.

Atendendo a que a rutura 
que se prevê, já de si grave, 
aportará gravíssimos prejuízos 
associados, desde logo a dimi-
nuição acentuada dos preços 
da matéria-prima e a desvalo-
rização do património fundiá-
rio, para além das consequên-
cias ao nível da desertificação 
e abandono do território com 
efeitos na própria paisagem, 
produto turístico de excelên-
cia e de elevado potencial.

Percebe-se que existirão 
danos neste setor absoluta-
mente destrutivos a todos os 

títulos, numa Região já de si 
económica e socialmente fra-
gilizada.

Na certeza de que expres-
so um quadro de absoluta des-
crença e preocupação sentida 
no meu concelho de S. João 
da Pesqueira, seguro ainda 
de que esse quadro se replica 
por toda a Região, diligenciei 
já na semana que passou jun-
to do Senhor Primeiro Minis-
tro e da Senhora Ministra da 
Agricultura, no sentido de se 
estudarem medidas capazes 
de minorar todo este previsí-
vel quadro.

Estamos pois perante uma 
situação de absoluta emer-
gência e a qualquer titulo ex-
cecional, pelo que se deverão 

ponderar soluções também ex-
cecionais e imaginativas, com 
verdadeiro impacto positivo 
na lavoura duriense.

Tomo, assim, a liberdade 
de sugerir, para além das an-
teriores constantes da comu-
nicação que acima referen-
cio, a possibilidade de alocar 
a um fundo de emergência de 
apoio à agricultura duriense, 
a verba que consta dos pro-
gramas de eficiência energé-
tica e de outros programas 
destinados aos município da 
CIM DOURO, no montante 
de cerca de 7.000.000,00 (Sete 
milhões de Euros), garantida 
que seja a sustentabilidade le-
gal de uma solução desta na-
tureza, ao nível nacional e ao 

nível da U.E..
Ou seja, os municípios 

prescindem destas verbas a 
favor da Casa do Douro a fim 
desta poder intervir no merca-
do comprando vinhos e arma-
zenando-os.

Bem sei que se podem le-
vantar questões de legalidade, 
mas a atual situação exige que 
se altere o que tem de se alte-
rar para responder aos novos 
desafios que se nos colocam.

Por outro lado, a possibi-
lidade de proceder à denomi-
nada medida de “produção de 
bloqueio” já adotada no pas-
sado e que consiste em fazer 
“vinho do Porto” que não po-
der ser vendido, antes de 5/6 
anos, para que o quantitativo 
de “benefício” não baixe dras-
ticamente, permitindo encai-
xar esse rendimento no futu-
ro e paulatinamente, ao invés 
de o perder definitivamente, 
minorando, assim, o prejuízo.

Estas medidas de acordo 
com informação que possuo, 
são suscetíveis de merecer um 
consenso alargado, incluindo 
nomeadamente a produção e 
os operadores do setor da ex-
portação.

Município apresenta medidas concretas para recuperar 
o sector vitivinícola da Região Demarcada do Douro

São João da Pesqueira

Estão abertas as candida-
turas à medida “Plano Ex-
traordinário de Formação”, 
criada pelo Governo, atra-
vés do Instituto de Empre-
go e Formação Profissional 
(IEFP), no quadro da pande-
mia do COVID-19. 

Os interessados podem 
contactar o Gabinete de In-
serção Profissional de Arma-
mar através do email gip@
armamar.pt, para obter mais 
informações. 

A medida tem um perío-
do de implementação de um 

mês e carga horária não supe-
rior a 50% do período normal 
de trabalho, num máximo de 
88 horas. A formação pode 
ser presencial ou à distância, 
assim as condições o permi-

tam, e sempre que possível 
nas instalações da entidade 
empregadora. 

O IEFP concede apoio fi-
nanceiro por trabalhador que 
frequente a formação até ao 
limite de 50% da sua retribui-
ção normal mensal ilíquida, 
não podendo ultrapassar os 
635 euros referentes à Remu-
neração Mínima Mensal Ga-
rantida. 

O apoio concedido é pro-
porcional às horas de forma-
ção frequentadas. O centro 

Plano extraordinário para reforçar 
qualificações

Armamar

da rede IEFP que ministrou 
a formação paga diretamen-
te aos trabalhadores no final 
de cada ação concluída com 
aproveitamento. 

A medida visa apoiar os 
empregadores privados, in-
cluindo o setor social, em si-
tuação de crise empresarial e 
trabalhadores ao seu serviço, 
desde que a entidade não be-
neficie da Medida de Apoio 
Extraordinário à Manutenção 
de Contratos de Trabalho em 
Situação de Crise Empresa-
rial, no desenvolvimento de 
um plano extraordinário de 
formação proposto pela en-
tidade empregadora para os 
seus trabalhadores, e apro-
vado pelo IEFP, a decorrer a 
tempo parcial e, preferencial-
mente, em horário laboral. 

Mais informações dispo-
níveis na Internet em https://
www.iefp.pt/covid19.

Facebook: www.facebook.com/dourohoje 

Continuamos a necessitar de dadores de sangue pois 
os doentes continuam a chegar aos hospitais quer por 
situações de urgência quer por doenças crónicas que 
necessitam de suporte transfusional.

Dia 13 de Maio vamos estar no Colégio de Lamego 
das 09:30 até 16:30 para mais uma dádiva de sangue.

Contamos com todos, pois vivemos um situação de 
falta de sangue no país.

Serão tidas todas as medidas de segurança por parte 
do IPST para com os dadores.

Lamego

Colheita de sangue 
no Colégio de Lamego


