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Telefónica e sindicatos chegam a acordo

Governo e Associação Nacional de Laboratórios
assinam protocolo

A espanhola Telefónica e os sindicatos alcançaram um acordo para prorrogar o atual acordo coletivo por mais um ano, isto é, ao final de 2018. O
grupo vai proceder à eliminação de quase 11 mil postos de trabalho, mas
através de um sistema diferente do tradicional. Trata-se de um modelo “não
traumático”, na medida em que os trabalhadores que aceitam integrar o
programa não se desvinculam legalmente da empresa, apenas suspendem
temporariamente as suas funções, podendo voltar em cada ano à atividade.

O Ministério da Saúde e a Associação Nacional de Laboratórios assinaram um protocolo com
o objetivo de melhorar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, refere o Executivo
em comunicado. O acordo abrange a contenção da despesa (que foi de 174 milhões de euros,
em 2015) e a revisão do enquadramento técnico dos laboratórios convencionados, a desmaterialização dos resultados analíticos e a colaboração destas entidades na vigilância e no controlo
epidemiológico.

JOSÉ ROÇAS, DIRIGENTE TÉCNICO DO CURSO DE MERGULHO DO CCD PORTO, ADIANTA

Oferta turística do Porto vai incluir spot de mergulho
“Para a prática do
mergulho é fundamental
existir trabalho de equipa,
interajuda, cooperação
entre todos para que
a atividade corra em
segurança”. Por esta razão,
José Roças, dirigente
técnico do Curso de
Mergulhadores do CCD
– Centro Cultural e
Desportivo da Câmara
Municipal do Porto,
entende que “com este
espírito, com estes valores,
a atividade do mergulho
é excelente para fomentar
o trabalho de grupo nas
empresas e organizações”.
“Estamos a iniciar
parcerias para podermos
levar quem visita o
Porto a conhecer spots
de mergulho no Norte
da Península Ibérica,
aumentando a oferta
turística”, acrescenta.
Vida Económica – Como surgiu a ideia de desenvolver a atividade de mergulho na Câmara
do Porto?

José Roças – Quando comecei
a trabalhar na Câmara Municipal do Porto, eu e cinco colegas
gostávamos de mergulho. Sempre
existiram grupos para o desenvolvimento desportivo e cultural,
mas o mergulho não era contemplado. Em 1990 reuniram-se condições e houve a oportunidade de se criar uma escola de
mergulho no Centro Cultural
e Desportivo dos Trabalhadores
da Câmara Municipal do Porto,
para desenvolver e dinamizar esta

“Spots” de mergulho
no Norte da Península
Ibérica vão fazer parte
da oferta turística do
Porto
ano, vamos mergulhar a locais
paradisíacos. Já estivemos no Mar
Vermelho, na costa egípcia, em
Moçambique, Maldivas, Cuba,
Brasil, Açores, Madeira, Tailândia, para dar alguns exemplos.
“O aumento do número de turistas no Porto é uma mais-valia para toda a
região e, claro está, para o mergulho também”, afirma José Roças.

atividade na cidade. Já lá vão 26
anos e atualmente o CCD Porto
é o centro de mergulho que mais
mergulhadores forma anualmente, com as mais diversas especialidades e agências.
VE – Quais são os meios envolvidos e que iniciativas permite desenvolver?

JR – Temos um leque de monitores e equipamentos, que permitem a formação de mergulho
em várias vertentes: mergulho em
apneia – que é muito usado para
caça submarina; mergulho autónomo – que é o que as pessoas
facilmente identificam como o
mergulhador com garrafa e que
permite estar muito tempo debaixo de água a observar as maravilhas do mundo subaquático; e
de há anos a esta parte, temos desenvolvido atividades com mergulho adaptado a pessoas com
deficiências motoras e visuais.

os nossos mergulhadores, fomentando a prática contínua do mergulho.
As Rias Baixas, na Galiza, aqui
ao lado, têm locais lindíssimos
para mergulhar, com fauna e
flora diferenciadora. Sendo uma
costa recortada e com fundo de
pedra, permite mergulhar o ano
todo em segurança. As Berlengas
também são um ex-líbris, mas,
para nós que somos do Porto, é
mais longe.
Normalmente, uma vez por

VE – De que forma é que esta
atividade pode ser enquadrada
pelas empresas e organizações
para fomentar a cooperação e o
trabalho em grupo?

JR – Para a prática do mergulho é fundamental existir trabalho de equipa, interajuda, cooperação entre todos, para que
a atividade corra em segurança
e que todos tenham prazer em
estar dentro de água a interagir
com os peixes e toda a vida que
se observa no fundo do mar. No
mergulho costumamos dizer que
descem e sobem todos ao mesmo

VE – Onde se situam os locais
mais atrativos para a prática
desta modalidade?

JR – Depois das aulas práticas
na piscina, quase todos os fins de
semana, vamos para o mar com

O CCD Porto é o centro de mergulho que mais mergulhadores forma anualmente.

tempo, que não fica ninguém
para trás. Por isso, com este espírito, com estes valores, a atividade do mergulho é excelente para
fomentar o trabalho de grupo nas
empresas e organizações porque
levam o ser humano a enfrentar o
desconhecido tendo como ajuda
primordial o seu companheiro de
mergulho, em quem confiam e
por quem também estão atentos.

VE – O aumento do número
de turistas estrangeiros que visitam o Porto e Norte de Portugal é uma oportunidade para a
atividade de mergulho?

JR – O aumento do número
de turistas no Porto é uma mais-valia para toda a região e, claro
está, para o mergulho também.
Estamos a iniciar parcerias para
podermos levar quem visita o
Porto a conhecer spots de mergulho no Norte da Península Ibérica, aumentando a oferta turística.

VE – O seu trabalho acaba de
ser reconhecido com a atribuição de um prémio de mérito na
XXI Gala do Desporto. É um incentivo para o desenvolvimento
da atividade desportiva e contacto com a natureza?

JR – Sem dúvida. O reconhecimento é uma honra e um privilégio com que não estava a contar.
Tenho uma equipa de colaboradores que me fazem sentir mais
arrojado e confiante. Sem eles
nada disto teria acontecido.
O nosso objetivo é levar o mergulho a todos e fazemos vários esforços pessoais para o concretizar.
O mergulho com deficientes é
uma das práticas que mais catalisam a equipa, mas sentir ou ver o
sorriso de satisfação que qualquer
iniciante faz quando finalmente
conhece o fundo do mar é para
nós o coroar da nossa aplicação.
Nós não fazemos apenas mergulhadores, nós fazemos amigos
mergulhadores.
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