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DIA 8 “Melhor Ensino, Mais
Universidade” é o nome da ini-
ciativa promovida pelo Conse-
lho Geral (CG) da Universidade
de Coimbra (UC) com o obje-
tivo de alargar a toda a comu-
nidade académica a reflexão so-
bre o desenvolvimento de um
ensino superior de qualidade.
O evento, organizado pela Co-
missão de Ensino, Investigação
e Desenvolvimento do CG, de-
corre dia 8, a partir das 9h15, no

Auditório da Reitoria da UC.
«Num momento em que a Uni-
versidade enfrenta grandes mu-
danças e desafios, importa
compreender melhor os cami-
nhos do presente e para o fu-
turo, pelo que este evento, con-
tando com a participação de es-
pecialistas em várias vertentes
do ensino universitário, pre-
tende dinamizar um debate
aprofundado sobre aquela que
é, e deve continuar a ser, uma

das suas missões essenciais: de-
senvolver um ensino superior
de qualidade», perspetivam os
organizadores. Após a abertura,
a cargo do reitor da UC, Amílcar
Falcão, e da presidente do Con-
selho Geral da UC, Gabriela Fi-
gueiredo Dias, o programa con-
templa uma conferência de
Marcelo Parreira do Amaral, da
University of Münster, Alema-
nha, sobre o papel da Universi-
dade no século XXI, seguida de

uma mesa-redonda acerca de
estratégias pedagógicas no en-
sino superior.  Na sessão da
tarde, que se estende até às
17h15, a apresentação de um es-
tudo realizado pela Provedoria
do Estudante será o mote para
uma conversa alargada com
docentes e estudantes.

Mais informações e o formu-
lário para inscrição estão dis-
poníveis  em https:// www.uc.
pt/melhorensino.�

Conselho Geral da UC promove evento
“Melhor Ensino, Mais Universidade”

DIA 13A Associação para o De-
senvolvimento da Aerodinâ-
mica Industrial (ADAI) e o Cen-
tro de Ciências do Mar e do Am-
biente (MARE) da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade de Coimbra (FCTUC),
juntamente com a Universi-
dade de Trás os Montes e Alto
Douro (UTAD), vão promover
o Seminário Temático Triple-C. 

Trata-se de um evento a rea-
lizar no próximo dia 13, entre as
9h30 e as 13h00, no auditório
da FCTUC,  que decorre no âm-
bito do projeto “Triple-C - Ca-
pitalização de projetos ligados
aos riscos das alterações climá-
ticas”, confirma a FCTUC em
comunicado. 

«Dar a conhecer o novo pa-
norama dos incêndios face às
mudanças climáticas e as adap-
tações a fazer neste contexto»
é o grande objetivo deste en-
contro que contará com a in-
tervenção de vários investiga-
dores da área para debater esta
temática. 

“Alterações Climáticas e pe-
rigos”; “Riscos naturais”; “Adap-
tação da gestão dos incêndios

às alterações climáticas”; “Efei-
tos em cascata nos incêndios
florestais”; “Incêndios florestais
e o setor privado” são os temas
em debate no decorrer da con-
ferência que terá, no final, um
espaço para uma mesa re-
donda e perguntas da audiên-
cia.  De sublinhar que o projeto
Triple-C centra-se na análise,
avaliação e capitalização de
projetos europeus com reco-
nhecido sucesso na prevenção
e gestão de riscos decorrentes
das alterações climáticas. 

O objetivo final é que os re-
sultados e boas práticas identi-
ficadas pelos parceiros influen-
ciem políticas, estratégias e
ações levadas a cabo a nível da
regulação pública, confirma a
FCTUC no mesmo documento. 

De acordo com a faculdade,
a participação no Seminário Te-
mático Triple-C é gratuita, po-
rém sujeita aos lugares dispo-
níveis, sendo necessária inscri-
ção prévia, que decorre até 7 de
fevereiro (a próxima terça-feira)
através do seguinte link:
https://forms.gle/Go9vyVd-
fAAjUmUaX7. �

Incêndios e alterações 
climáticas em debate

Investigadores vão debater incêndios e riscos naturais Um projeto europeu coorde-
nado pela Universidade de
Coimbra (UC) e que reúne ins-
tituições portuguesas, espanho-
las e alemãs, quer juntar escolas,
famílias, crianças e jovens na
promoção de estilos de vida
saudáveis desde a infância. In-
titulado RYHEALTH, o projeto
agrega atividade física, dieta
saudável, saúde mental e bem-
estar, envolvendo a família e a
escola e direcionado a estudan-
tes dos ensinos básico e secun-
dário, revelou a UC.

«Pretende-se que crianças e
jovens deixem de orientar a sua
saúde por fatores extrínsecos e
passem a tomar opções (sobre
exercício, alimentação, entre
outros) de forma intrínseca,
para que a vida saudável seja
uma escolha e não uma impo-
sição», explicou a docente da
Faculdade de Ciências do Des-
porto e Educação Física da Uni-
versidade de Coimbra (FCDE-
FUC) e coordenadora do pro-
jeto, Paula Tavares. 

«É fundamental promover
esta visão holística junto de
crianças e jovens para que ex-

perimentem, aprendam e vi-
vam vários comportamentos
saudáveis, de forma sustentada,
ao longo da vida, sendo a escola
um lugar de grande relevância
para adquirirem e experiencia-
rem esses comportamentos»,
vincou. Por outro lado, ao en-
volver a família, o RYHEALTH,
que decorrerá até 2025, pre-
tende ter «um impacto interge-
racional, em que todos partici-
pam ativamente na promoção
de estilos de vida saudáveis, in-
dependentemente da idade»,
destacou Paula Tavares.

O novo programa, financiado
em mais de um milhão de euros
pela Comissão Europeia, en-
volve iniciativas que, segundo
a UC, «assentam em cinco pila-
res», o primeiro dos quais visa

apoiar a promoção de ativida-
des ao ar livre e estilos de vida
saudáveis junto de alunos de
escolas básicas e secundárias.

Melhorar as competências de
professores e famílias para a
promoção da saúde e preven-
ção de doenças através da ado-
ção de comportamentos sau-
dáveis, facilitar e aumentar as
práticas de atividades que me-
lhorem a saúde desde tenra
idade e aumentar a conscien-
cialização sobre os impactos
positivos de hábitos saudáveis,
são outros objetivos do projeto
europeu. 

Por último, o RYHEALTH
quer criar uma rede de institui-
ções, escolas, estudantes e fa-
mílias na Europa para a pro-
moção do desporto, de ativida-

des ao ar livre e de estilos de
vida saudáveis. Em Portugal,
além da UC, o projeto envolve
os agrupamentos de escolas da
Anadia (através da EB de Vila-
rinho do Bairro) e da Sertã, «es-
tando em curso o recrutamento
de escolas do município de
Coimbra». O RYHEALTH
agrega ainda a Outdoor Against
Cancer e a Escola Internacional
Montessori de Munique – Cam-
pus de Mónaco, ambas da Ale-
manha e a Universidade de Cá-
diz (Espanha).

Na UC, o projeto conta ainda
com a participação de Alain
Massart, Beatriz Gomes, Maria
João Campos e Paulo Nobre,
docentes da Faculdade de Ciên-
cias do Desporto e Educação
Física.�

UC junta escolas e famílias
para promover vida saudável
Educação Projeto europeu coordenado pela UC e para alunos do ensino básico
e secundário tem financiamento de um milhão de euros da Comissão Europeia

Equipa do projeto RYHEALTH que quer promover a atividade física, dieta saudável e bem-estar

(Diário de Coimbra, n.º 31.630 de 03-02-23) 

AVISO

INTERRUPÇÃO NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

3 e 4 de fevereiro | 23h00  5h00

União das Freguesias de Trouxemil e Torre de Vilela, União das Freguesias de
Antuzede e Vil de Matos, Junta de Freguesia de São João do Campo, Freguesia
de São Silvestre e União das freguesias de São Martinho de Árvore e Lamarosa:
Alcarraques, Antuzede (parte baixa), Quintã (parte baixa), Cidreira (parte baixa),
Geria, São Facundo, São João do Campo (parte baixa), São Silvestre (parte baixa),
Quimbres e São Martinho de Árvore.

No âmbito de trabalhos de manutenção na rede de distribuição de água, a Em
presa Municipal Águas de Coimbra informa os consumidores residentes nos locais
acima indicados, que irá proceder à interrupção do abastecimento domiciliário
de água, entre as 23h00 do dia 3 e as 5h00 do dia 4 de fevereiro de 2023.

A Águas de Coimbra está a providenciar para que os trabalhos sejam tão céleres
quanto possível e envidará todos os esforços para encurtar o período de inter
rupção do fornecimento de água. 
Pedese, assim, a melhor compreensão a todos os consumidores pelos incómodos
que possam resultar desta situação. Estamos à disposição para prestar as infor
mações que forem necessárias, pelo telefone 239 096 000 ou por correio eletró
nico: geral@aguasdecoimbra.pt .

Coimbra, 3 de fevereiro de 2023

O Presidente do Conselho de Administração,

José Alfeu Almeida de Sá Marques

Projeto, coordenado
por Paulo Tavares, 
envolve docentes da
Faculdade de Ciências
do Desporto e 
Educação da Universi-
dade de Coimbra 


