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1.153 alunos dos Açores 
colocados no ensino superior 

Na primeira fase do Concurso Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Superior Público 
de 2020 obtiveram colocação 1.153 alu-
nos dos Açores, de acordo com os dados 
divulgados pela Direcção Geral do Ensino 
Superior.

 Dos 1.243 candidatos nesta fase oriun-
dos da Região não obtiveram colocação 
86 e quatro foram excluídos do concurso.

 Comparativamente com os dados do 
período homólogo de 2019, este ano o 
número de candidatos dos Açores foi su-
perior, tendo sido opositores ao concurso 

mais 248 candidatos e colocados mais 187 
alunos.

A nota do último colocado nesta 1.ª 
fase foi de 95,0 pontos em vários cursos 
leccionados em diversas regiões do país, 
nomeadamente Beja, Bragança, Castelo 
Branco e Guarda.

A nota mais alta do último candidato 
foi de 191,3 pontos e verificou-se em três 
cursos, concretamente de Engenharia e 
Gestão Industrial, da Universidade do 
Porto, Engenharia Aeroespacial e Enge-
nharia Física e Tecnológica, ambas do 
Instituto Superior Técnico da Universi-
dade de Lisboa.

Relativamente à Universidade dos 
Açores, a nota mais baixa do último colo-
cado foi de 106,0 pontos, no curso de Es-
tudos Euro-Atlânticos, enquanto a nota 
mais alta do último colocado foi de 182,5 
pontos, no Ciclo Básico de Medicina (Pre-
paratórios).

Terminada a 1.ª fase do concurso na-
cional, tem inicio a 2.ª fase das candida-
turas ao ensino superior público que, em 
conformidade com calendário, decorrerá 
no período de 28 de Setembro a 9 de Ou-
tubro, havendo no dia 7 de Outubro uma 
actualização que resulta das vagas adicio-
nais, provenientes dos alunos colocados e 
que não efectuaram a matrícula.

Açores com uma recuperação 
e sem novos casos de covid-19 

A Autoridade de Saúde Regional 
avançou ontem que, decorrentes das 648 
análises realizadas nos dois laborató-
rios de referência da Região, não foram 
diagnosticados novos casos positivos de 
covid-19,  e foi registada uma recupera-
ção na ilha do Pico, segundo o ponto de 
situação epidemiológica até às 11 horas 
de ontem.

O caso recuperado corresponde a um 
indivíduo do sexo masculino, de 25 anos 
de idade, elevando para 178 o número de 
recuperados na Região.

Até ao momento, foram detectados na 
Região 295 casos de infecção pelo novo 
coronavírus, verificando-se actualmente 
69 casos positivos activos, dos quais 49 
na ilha de São Miguel, 10 na ilha Terceira, 
cinco na ilha do Pico, quatro na ilha Gra-
ciosa e um na ilha de Santa Maria.

A Autoridade de Saúde realça que “as 
medidas de prevenção e contenção da 
pandemia devem ser mantidas e reforça-
das, sempre que possível, por cidadãos e 
organizações públicas, privadas e do sec-
tor social”.

Francisco Branco, Sindicato dos Enfermeiros
“Conseguimos uma das reivindicações, 
que é a contagem do tempo dos funcionário públicos”

O Sindicato dos Enfermeiros Portu-
gueses (SEP) nos Açores desconvocou no 
domingo a greve marcada para ontem e 
hoje na região, destacando o “empenho” 
do presidente do Governo dos Açores, 
Vasco Cordeiro, nas negociações com a 
classe.

Ao “Diário dos Açores”, o Presidente 
do Sindicato, Francisco Branco, explicou 
ontem o que foi conseguido pelo Sindi-
cato dos Enfermeiros na conversa com o 
Presidente do Governo e se tiveram que 
ceder nalguma coisa nesta negociação: 
“Nos objectivos desta greve constavam 
duas reivindicações: 1ª - Integrar todo 
tempo de serviço dos enfermeiros em CIT 
(Contrato Individual de Trabalho) no de-
senvolvimento salarial da grelha que se 
lhes aplica; 2ª - Contabilizar o tempo de 
serviço aos enfermeiros funcionários pú-
blicos de forma correcta e nos termos da 
Lei do Orçamento de Estrado de 2018 (no 
caso, desde 2011). A principal diferença 
entre a proposta de sábado da Secretária 
Regional da Saúde, que não passava de 
um mero compromisso de colocar numa 
terceira entidade (Procuradoria Geral 
da República) a resolução do diferendo 
relativamente à contagem do tempo dos 
funcionários públicos, “amarrando” quer 
o sindicato, quer o governo à resposta 
que de lá viesse, porventura daqui a 4/6 
meses; e a proposto do Presidente do Go-
verno, é que esta última, garante a reso-
lução do problema no imediato e dentro 
da legislatura, no sentido do que sempre o 

sindicato defendeu. Ou seja, aproximação 
total num dos objectivos da greve - conta-
gem de todo o tempo de serviço aos enfer-
meiros funcionários públicos”.

Francisco Branco adianta ainda ao nosso 
jornal que, “quando decidimos “ir a jogo”, 
sabíamos já que o governo só aceitava 
negociar sobre um dos pontos em reivin-
dicação, mas tivemos que decidir aceitar 
negociar ou pura e simplesmente avançar 
para a ruptura, o que significaria fazer a 
greve e ficar exactamente igual ao ponto 

de partida, dando espaço ao Governo para 
vir publicamente afirmar que o sindicato 
estava de má fé, não pretendia negociar, 
pois tinha rejeitado uma proposta que re-
solvia na íntegra uma das reivindicações. 
Além do mais, no curto prazo, retiraria 
credibilidade e poder reivindicativo ao 
sindicato para continuar a lutar por ou-
tras causas que são urgentes corrigir na 
profissão, como são exemplo os enfermei-
ros em Contrato Individual de Trabalho”.

Sobre como interpreta que o problema 

tenha passado para o Presidente do Go-
verno, depois da reunião dois dias antes 
com a Secretária da Saúde, em que ela se 
mostrou intransigente nestas matérias, o 
Presidente do Sindicato dos Enfermeiros 
responde-nos: “O diálogo com Teresa Lu-
ciano nunca resultou, pura e simplesmen-
te, porque para haver diálogo é necessário 
que haja interlocutor e a Secretária Regio-
nal da Saúde apresentou-se sempre nas 
reuniões negociais sem aval político para 
decidir. Na reunião de sábado passado, a 
48 horas do início da greve, percebeu-se 
que mesmo sendo a proposta comple-
tamente irracional, não tinha mandato 
para sair dela e fazer aproximações. Como 
a reacção no terreno foi de total reprova-
ção e revolta para com Teresa Luciano, o 
Governo percebeu que para comprar paz 
social com os enfermeiros só introduzin-
do um novo “player” para isso voltar a ser 
possível. Para o governo e no contexto que 
estamos vivendo era/é importante que 
para além dos serviços mínimos o contro-
le de entradas na região continuasse a ser 
assegurado”. 

Ao que o nosso jornal apurou durante 
o dia de ontem, esta decisão do sindicato 
não agradou a todos os profissionais de 
enfermagem, nomeadamente os que pos-
suem o tal Contrato Individual de Tra-
balho (CIT), mas os dirigentes sindicais 
garantem que vão continuar a lutar para 
que a situação seja resolvida.
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