20 I SOCIEDADE

TERÇA-FEIRA22MARÇO 2016

150 MIL HECTARES

Governorecupera
florestaperdida

FECHO

OBJETIVO r Portugal foi o único país da UE a perder mancha florestal.
PORMENORES
Ministro felicita prémio
Capoulas Santos enalteceu
a criação do Prémio Floresta
e Sustentabilidade, adiantando
que vai ajudar a que os portugueses encarem as florestas
de forma diferente.
Duas conferências
Este prémio, da Associação
da Indústria Papeleira com a
parceria do CM, vai ainda organizar duas conferências para
debater o estado das florestas.

PSIQUIATRIA

LISBOA

PENSAMENTOS SUICIDAS
Entre 2007 e 2012, registou-se
um aumento de quase 70 por
cento no número de utentes
em consultas de Psiquiatria
com pensamentos suicidas,
segundo um projeto da Universidade de Coimbra.

RECOLHA DE LIXO
Devido ao feriado de Sexta-Feira Santa, de sexta para sábado não haverá recolha de
lixo indiferenciado em Lisboa,
exceto nas zonas com sistema
de recolha seletiva porta a porta, Mouraria, Alfama e Bica.

AMBIENTALISTAS

ALVITO

TEJO COMO RESERVA
A associação ambientalista
Quercus mostra-se satisfeita
com a aprovação da candidatura do Tejo Internacional a
Reserva da Biosfera da Unesco,
mas alerta para os graves problemas que o parque enfrenta.

PISCINA RECUPERADA
As obras de reabilitação da
piscina municipal do Alvito
têm um prazo de execução
de 180 dias e um investimento
de 417 431 euros. Os trabalhos
incidem sobre a reabilitação da
piscina e dos espaços verdes.

OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO

Capoulas Santos defendeu a elaboração do cadastro das florestas
JOÃO TAVARES

P

ortugal foi o único Estado-membro da União
Europeia a perder zona
florestal. Uma tendência que o
Governo quer inverter, tendo já
traçado uma meta. “Numa década, queremos recuperar 150
mil hectares de floresta perdidos nos últimos 10 anos”, disse
o ministro Capoulas Santos, no
DiaInternacionaldas Florestas,
que se assinalouontem.
O titular da pasta da Agricultura, Florestas e Desenvolvi-

u O Prémio Floresta e Sustentabilidade destina-se
a empresários, produtores
e proprietários, associações,
centros de investigação, entre
outros, que promovam as
boas práticas de proteção e
sustentabilidade da floresta.n

TIAGO SOUSADIAS

MARILINE ALVES

Promoverpráticas
de sustentabilidade

mento Ruraldisse que os portu- preocupações” do Governo. Os
gueses podem começar a olhar 500 milhões de euros que fazem
de forma diferente para a flo- parte do Plano de Desenvolviresta. “Temos todas as condi- mento Rural – até 2020 – vão
ções e umenorme potencialpor ser usados em parte para resolver os probleexplorar. As
mas da floresflorestas têm MINISTRODESTACAPESO
ta. O Ministéu m g r a n d e DAFLORESTANARIQUEZA,
da Agripeso na criaEMPREGOEEXPORTAÇÕES rio
cultura irá
ção de riqueza
e de emprego, bem como nas também patrocinar o Prémio
Floresta e Sustentabilidade,
exportações.”
Capoulas Santos frisou que a instituído pela Associação da
“elaboração do cadastro das Indústria Papeleira, que conta
florestas está no centro das comaparceriado CM. n

VISEU

Criançasna‘fábricadaágua’
ram ontem a Estação de Tratamento de Águas Residuais - Sul
de Viseu, uma iniciativa inseridano DiaInternacionaldas Florestas e navésperado DiaMundial da Água, que se comemora
hoje. As crianças visualizaram
umfilme e umlivro pedagógico
sobre a ‘fábrica da água de Vi-

seu’ no primeiro serviço educativo da Águas de Viseu. “O município elege as crianças como
primeiras embaixadoras da
qualidade de vida. A educação
ambiental da comunidade escolar é uma prioridade”, disse
AlmeidaHenriques, presidente
da autarquia. Até 15 de abril visitamaETAR 900 crianças.nL.O.
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SAÚDE MENTAL
Plano nacional em debate
Especialistas discutem implementação do plano em Portugal. Encontro decorre até amanhã, Hotel Sana: 09h00.
AMANHÃ

D. JOSÉ
ORNELAS
BISPO DE
SETÚBAL

DIREITOS RESERVADOS

u Cerca de 70 crianças visita-

ENCONTRO INTERNACIONAL DE PALHAÇOS EM SAÚDE
A Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, acolheu ontem
o primeiro dia do 1.º Encontro Internacional de Palhaços que
intervêm em saúde. A organização do evento, que termina amanhã e reúne cerca de 300 participantes, está a cargo da Operação
Nariz Vermelho. Ontem, foi ainda apresentado o livro ‘Rir é o melhor remédio?’, com os resultados de um projeto de investigação.

Crianças visitaram ETAR de Viseu

AVEIRO
Estabelecimento prisional
Visita da Imagem Peregrina
de Nossa Senhora de Fátima
aos reclusos que cumprem
pena na prisão de Aveiro.
VAI ACONTECER:

Informe agenda@cmjornal.pt

