
ANÚNCIO PÚBLICO DE ABERTURA DE CANDIDATURAS 
ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
Nos termos e para os efeitos previstos nos artigos 86.º e seguintes da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, 
diploma que define o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 41.º dos Estatutos do Instituto 
Politécnico de Beja (DR, 2.ª Série, n.º 169, de 2/09/2008), e do Regulamento de Eleição do Presidente 
do Instituto Politécnico de Beja faz-se público que, por iniciativa do Conselho Geral do Instituto, datada de 
20 de março de 2017, se encontra aberta a fase de candidaturas para eleição do Presidente do Instituto 
Politécnico de Beja, nos termos e condições seguintes:
1.  Identificação e contactos: Instituto Politécnico de Beja, Secretariado da Presidência do Instituto Politécnico 

de Beja. Endereço: Rua Pedro Soares, Apartado 6155, 7800-295 Beja. Telefone: 00351 284 314 402/ 
/Fax: 00351 284 314 401. Endereço Eletrónico: geral@ipbeja.pt.

2.  Destinatários: A candidatura é aberta a todos quantos que se encontrem nas condições mencionadas nas 
alíneas a) ou b) do número 4 do artigo 86.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, designadamente os 
seguintes: a) Professores e investigadores da própria instituição ou de outras instituições, nacionais ou es-
trangeiras, de ensino superior ou de investigação; b) Individualidades de reconhecido mérito e experiência 
profissional relevante. Não pode ser eleito Presidente: a) Quem se encontre na situação de aposentado; 
b) Quem tenha sido condenado por infração disciplinar, financeira ou penal no exercício de funções pú-
blicas ou profissionais, nos quatro anos subsequentes ao cumprimento da pena; c) Quem incorra noutras 
inelegibilidades previstas na Lei ou nos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja.

3.  Apresentação das candidaturas: 3.1 – Prazo: O prazo para a apresentação de candidatura é de 30 dias 
seguidos de calendário a contar da publicação do presente aviso. O termo do prazo que caia em dia em 
que o serviço perante o qual deva ser praticado o ato não esteja aberto ao público, ou não funcione duran-
te o período normal, transfere-se para o primeiro dia útil seguinte. 3.2 – Forma: As candidaturas deverão 
ser formalizadas, por escrito, mediante requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Geral do Instituto 
Politécnico de Beja, solicitando a admissão da sua candidatura, de acordo com formulário próprio disponi-
bilizado no sítio do Instituto Politécnico de Beja (www.ipbeja.pt). As candidaturas serão expedidas por via 
postal, ou entregues em mão, neste caso até às 16 horas do termo do prazo referido no número anterior, 
no Secretariado da Presidência do Instituto, onde serão apostas a data e hora da receção. Se o candidato 
optar pelo envio da candidatura por via postal, deverá fazer prova da sua expedição nas 24 horas seguintes 
à da verificação do termo do prazo para a sua formalização, sob cominação de exclusão no caso de a sua 
candidatura não dar entrada nos serviços nesse prazo. Os documentos que constituem a candidatura são 
obrigatoriamente redigidos em língua portuguesa. 3.3 – Instrução: A candidatura a eleição do Presidente 
deverá ser instruída, obrigatoriamente, sob cominação de exclusão, com os seguintes elementos: a) 
Identificação completa do candidato e do cargo a que se candidata, e do título específico sob que o faz, 
de acordo com modelo anexo ao Regulamento de eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Beja 
(www.ipbeja.pt); b) Programa de Ação da Candidatura; c) Curriculum Vitae do candidato; d) Declaração, 
sob compromisso de honra, de que não incorre em nenhuma situação de inelegibilidade, designadamen-
te, aquelas a que se refere o n.º 6 do artigo 41.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja. A não 
apresentação, no prazo de candidatura, de qualquer dos documentos referidos no n.º 3.3 do presente, 
implica a exclusão da candidatura respetiva. As falsas declarações feitas pelos candidatos nos requeri-
mentos, declarações, nos currículos ou demais documentos que instruam a proposta são puníveis nos 
termos da lei penal e serão oficiosamente comunicadas aos serviços competentes do Ministério Público. 

4.  Procedimento de eleição: O processo de eleição que constitui objeto do presente Anúncio, inclui, desig-
nadamente: a) O anúncio público da abertura de candidaturas; b) A apresentação de candidaturas; c) A 
audição pública dos candidatos, com apresentação e discussão do seu programa de ação; d) A votação 
final do Conselho Geral, por maioria absoluta, por escrutínio secreto.

5.  Informações complementares: A leitura do presente Anúncio não dispensa nem se sobrepõe à consulta, 
observância e aplicação das disposições legais, estatutárias e regulamentares concretamente aplicáveis, 
disponibilizadas no sítio do Instituto Politécnico de Beja (www.ipbeja.pt). Ao Conselho Geral do Instituto 
Politécnico de Beja é reservada a possibilidade de não optar por nenhuma das candidaturas. O estatuto 
do Presidente e demais elementos legais, estatutários e regulamentares aplicáveis estão disponíveis para 
consulta em www.ipbeja.pt.

Beja, 21 de março de 2017

O Presidente do Instituto Politécnico de Beja
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Qualidade
Devida
Luísa Schmidt

E
m qualquer discussão so-
bre um empreendimento, 
dever-se-ia pôr uma série 
de perguntas, para poder 

discernir se o mesmo levará a 
um desenvolvimento verdadei-
ramente integral e consistente: 
Para que fim? Por que motivo? 
Onde? Quando? De que manei-
ra? A quem ajuda? Quais são os 
riscos? A que preço? Quem paga 
as despesas e como o fará?” 

Não, não é uma interpelação 
ao Governo. É uma citação da 
encíclica “Laudato Si” do Papa 
Francisco. Calha bem que ve-
nha a Fátima no próximo dia 
13 de maio. Pode ser que as-
sim alguém ouça aquilo que 
vários movimentos cívicos em 
Portugal têm tentado, em vão, 
perguntar sobre a extração de 
combustíveis fósseis. 

O caso da concessão petro-
lífera ao largo de Aljezur não 
podia ilustrar melhor a condi-
ção deplorável a que se chegou. 
Além dos riscos ambientais, 
expôs-se o país à vergonha po-
lítica de um contrato de parvos. 

Parvos porque se trata de con-
tratos em que o Estado acei-
ta receber quase nada, com 
rendas de superfície irrisórias 
e contrapartidas de 5% a 9% 
das receitas e a cobrar só daqui 
a 12, 15 ou 20 anos, depois de 
amortizados todos os custos do 
investimento. O resultado será 
uma ninharia sem qualquer im-
pacto nas contas públicas. Em 
contrapartida, se houver algum 
percalço — fugas ou acidentes 
— cá estarão os mesmos parvos 
do costume para pagar a limpe-
za com os nossos impostos.

Parvos porque nos deixam 
entender que este petróleo 
está para Portugal como o 
vinho do Porto, sabendo que 
muita gente interpreta isto 
como uma sorte que vai pôr a 
gasolina ao preço da uva mijo-
na. Nada disso. O petróleo, se 
o houver, pertencerá à italiana 
Eni (70%) e à Galp (30%) e o 
petróleo não tem pátria: en-
tra no negócio internacional e 
vamos comprá-lo sempre nos 
mercados internacionais ao 
preço internacional. Não há 
petróleo caseiro como o vinho 
ou a chouriça.

Parvos porque, para pouca e 
incerta renda, põem em cheque 
as grandes, seguras e bem mais 
diversificadas indústrias do tu-
rismo e das pescas, e valores bi-
ológicos marinhos com grande 
potencial. E tudo isto em cima 
do Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina 
e da própria Reserva Marinha. 

E ainda nos tomam por par-
vos, dificultando informação e 

chegando ao ponto de ignorar 
a maior participação gerada 
por uma consulta pública em 
Portugal: 42 mil cartas a con-
testar este caso, contra apenas 
quatro cartas favoráveis. 

Parvos também, porque o 
país investiu numa estratégia 
de energias renováveis com 
uma visão de futuro limpo e 
esperançoso, e deveria conti-
nuar por esse caminho para, aí 
sim, reduzir a sua dependência 
energética e tornar a economia 
mais verde e sustentável.

Todos sabemos que o petró-
leo vai continuar a ser preciso 
nos próximos anos para muitas 
outras coisas como plásticos 
e indústria farmacêutica, e 
não apenas para combustível 
de carros. Mas tão certo como 
isso, será a progressiva redução 
do seu consumo e, para este, 
serão utilizadas reservas já 
em exploração cuja extração 
é muito mais barata do que o 
petróleo do fundo do mar. Esta 
história da extração de petró-
leo em Portugal, por vezes, 
mais parece ser uma história 
de cotações de bolsa das res-
petivas empresas do que fonte 
primária de energia. 

Não é, pois, preciso fazer 
mais perguntas do que aquelas 
que o Papa Francisco faz para 
perceber nas respostas gagas e 
nas não-respostas que qualquer 
coisa suspeita tomou por nós 
decisões erradas.

Acaba de ser lançada, e ainda 
bem, a Fundação Oceano Azul, 
mas com decisões destas cor-
remos o risco de vir a ter uma 
‘afundação’ no Oceano Preto.

‘Afundação’ Oceano Preto

O petróleo  
entra no negócio 
internacional  
e vamos comprá-lo 
sempre nos mercados 
internacionais  
ao preço 
internacional.  
Não há petróleo 
caseiro como o vinho 
ou a chouriça
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Vítimas de crimes violentos  
receberam €14 mil de indemnização
Filhos menores que viram o pai ou a mãe serem assassinados são os que têm direito à compensação mais alta do Estado

Hugo Franco

Há pouco mais de um ano, uma 
menina de 7 anos viu o pai ser 
assassinado a tiro por um grupo 
de seis homens que tinha acaba-
do de assaltar uma carrinha de 
valores em frente ao Continente 
do Lourel, em Sintra. Os suspei-
tos, que perderam o controlo do 
Audi roubado durante a fuga 
desastrada na A16, tentaram, 
sem êxito, parar a carrinha onde 
seguia a família e dispararam a 
sangue frio. A bala furou a chapa 
da Mercedes e acertou na perna 
do condutor, que viria a morrer 
no hospital. A criança ficou sem 
pai e terá direito a receber di-
nheiro do Estado. Mas só depois 
de terminar o julgamento do 
grupo, que foi apanhado esta se-
mana pela Unidade Nacional de 
Contraterrorismo (UNCT) da PJ.

De acordo com os dados 
mais recentes da Comissão de 
Proteção às Vítimas de Cri-
mes (CPVC), a que o Expresso 
teve acesso, o valor médio das 
indemnizações atribuídas em 
processos de crime violento ron-
dou os 14 mil euros em 2016, 
mais três mil euros por pessoa 
do que no ano anterior. E em 
dois casos, considerados os mais 
graves para a CPVC, o Estado 
pagou o valor máximo de lei: 

34,6 mil euros. Isto porque se 
tratavam de filhos menores que 
com o homicídio dos progenito-
res ficaram sem sustento e em 
risco de sobrevivência.

Carlos Anjos, presidente da 
comissão desde 2011, explica 
que nos últimos anos a maior 
parte das famílias alvo de cri-
mes graves tem pedido esta “in-
demnização social” ao Estado. 
No entanto, nem todas o con-
seguem. “O objetivo é ajudar 
mais os que mais precisam. Uma 
criança de uma família pobre 
será compensada de uma forma 
diferente de outra de um meio 
mais rico. E homicídio dá direito 
a uma maior indemnização do 
que um roubo ou outros casos 
com danos menores”, explica.

Vítimas podem receber 
antecipadamente

Desde que está à frente da 
CPVC, os orçamentos atribuí-
dos pelo Ministério da Justiça 
têm oscilado entre os 700 mil 
e o milhão de euros (no último 
ano havia 800 mil euros). E os 
processos de familiares vítimas 
de homicídio ou violência do-
méstica — os dois crimes mais 
comuns recebidos no gabinete 
da Avenida Fontes Pereira de 
Melo, em Lisboa — rondam os 
300 por ano.Carlos Anjos con-

sidera que Portugal tem menos 
crimes violentos do que há uma 
década, mas, regra geral, os 
casos registados parecem-lhe 
ter uma carga mais violenta 
do que no passado recente. 
“O impacto nas vítimas pode 
por isso ser maior.” Em alguns 
casos, devido às dificuldades 
económicas em que a vítima 
ficou em resultado do crime e à 
impossibilidade de receber em 
tempo útil uma compensação 
por parte do autor do crime, o 
Estado pode até adiantar uma 

indemnização. Algo que é fre-
quente nos crimes de violência 
doméstica.

Apesar de terem em comum 
a frieza com que foram come-
tidos os homicídios, os casos 
recentes do Lourel e de Braga 
— um empresário bracarense 
foi dissolvido em ácido sulfúri-
co, em março do ano passado, 
alegadamente por questões 
monetárias — podem vir a co-
nhecer fins bem diferentes na 
avaliação da CPVC. No primeiro 
processo, é tido como “prová-

vel” que os seis suspeitos não 
tenham meios financeiros para 
ressarcirem a família. “E então 
o Estado indemnizará.” No caso 
da chamada “Máfia de Braga”, 
ficou provado que os suspeitos 
têm património (havia uma dis-
puta de dois milhões de euros) 
e a comissão pode nem sequer 
ter de desembolsar qualquer 
quantia às vítimas.

Na União Europeia, os valo-
res das indemnizações não são 
muito diferentes. Por exemplo, 
ao contrário de Portugal, onde 

existe um teto máximo, na 
Alemanha não há limites mo-
netários a atribuir. Só que na 
prática, resume o presidente da 
Comissão de Proteção às Víti-
mas de Crimes, os pagamentos 
do Estado acabam por ser mui-
to semelhantes nos dois países.

 Em setembro de 2009, uma 
norma comunitária obrigou to-
dos os países da União Europeia 
a adotar esta lei. Assim, se um 
turista inglês for alvo de um cri-
me em território nacional, o Es-
tado português fica obrigado a 
indemnizá-lo, ou à sua família. E 
se um cidadão português for as-
sassinado na Holanda, terão de 
ser as instâncias daquele país a 
resolver o problema. “Há países 
mais restritivos, que não acei-
tam indemnizar quem não seja 
da Europa”, diz Carlos Anjos.

Recentemente, um solici-
tador da Batalha assassinado 
deixou órfãos nove filhos, oito 
deles menores. Todos foram 
ressarcidos mas nenhum teve 
direito ao valor máximo (os tais 
34,6 mil euros) porque nestes 
casos os tetos baixam quando 
há mais de duas vítimas meno-
res. O processo, por ter tantas 
crianças, marcou Carlos Anjos: 
“Há sempre diversas variáveis 
em jogo. Cada caso é um caso e 
não simples matemática.”

hfranco@expresso.impresa.pt

Seis homens que assaltaram carrinha de valores foram detidos esta semana
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