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O Secretário Regional da Juventu-
de, Qualificação Profissional e Empre-
go destacou ontem, no Pico, o plano 
de formação em consultoria que está 
a decorrer, dirigido ao sector turístico 
açoriano, visando a melhoria de com-
petências profissionais de mais de 328 
trabalhadores. 

“O Governo dos Açores vai conti-
nuar a desenvolver políticas de forma-
ção, prosseguindo, mesmo no actual 
contexto desafiante, com a formação 
de activos empregados, tendo por 
objectivo o aprofundamento de co-
nhecimentos e aperfeiçoamento de 
competências profissionais”, salientou 
Duarte Freitas 

A Secretaria Regional da Juventude, 
Qualificação Profissional e Emprego, 
através da Escola de Formação Turís-
tica dos Açores e em colaboração com 
os parceiros locais, está a desenvolver, 
até ao próximo mês de Maio, diversas 
acções de formação em cozinha e em 
sala, num formato inovador.

“Estamos a fazer história, as acções 
de formação abrangem as ilhas do 
Pico, Faial, Flores, Graciosa, São Jor-
ge, Santa Maria e Corvo, envolvendo 
cerca de 328 trabalhadores de 77 res-
taurantes” assegurou o governante.  

Durante uma visita à formação 
que decorre na ilha do Pico, Duarte 
Freitas reafirmou que a “qualifica-
ção profissional é fundamental para 
a promoção da empregabilidade, 
sendo uma prioridade estratégica do 

XIII Governo Regional dos Açores 
para corresponder às necessidades, 
competitividade e sustentabilidade 
da economia” açoriana. O Plano de 
formação em consultoria, ministrado 
por chef ’s de referência, complementa 
acções de formação teóricas, ora em 
Cozinha ora em Restauração, com a 
formação e avaliação em desempe-
nho dos profissionais nos próprios 
restaurantes. Estas acções não re-
presentam qualquer custo para as 
entidades empregadoras, sendo um 
contributo concreto relativamente ao 
cumprimento da obrigação que lhes 
é imposta pelo Código do Trabalho, 

de assegurar formação contínua aos 
colaboradores, visando o seu desen-
volvimento e adequação da sua qua-
lificação, destinada a melhorar a sua 
empregabilidade e aumentar a pro-
dutividade e a competitividade da 
empresa. “As intervenções formativas 
promovidas pelo Governo Regional 
devem contribuir para a manuten-
ção e integração dos Açorianos no 
mercado de trabalho, cada vez mais 
exigente, competitivo e sujeito a 
impactos como os provocados pela 
pandemia ou pela ofensiva militar 
russa na Ucrânia”, concluiu o Secre-
tário Regional.   

Atrasos nos apoios 
financeiros do IPST 
colocam em causa 
doações de sangue

A Federação Portuguesa de Dadores 
Benévolos de Sangue (FEPODABES) 
apelou ao Instituto Português do San-
gue e da Transplantação (IPST) para 
resolver os atrasos nos apoios finan-
ceiros, avisando que estão a colocar em 
causa a actividade destas associações. 

Em comunicado, a FEPODABES 
explica que estes apoios se destinam 
a iniciativas nas áreas de informação, 
sensibilização, promoção da dádiva de 
sangue e organização de sessões de co-
lheita de sangue.
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Hora muda 
amanhã

Os ponteiros do relógio vão ser 
adiantados 60 minutos na ma-
drugada de amanhã (Domingo), 
dia 27 de Março, em Portugal, 
para a hora legal de verão, segun-
do o Observatório Astronómico 
de Lisboa.

Na Região Autónoma dos 
Açores, a alteração é feita às 
00h00, mudando para a 01h00.

Em Portugal continental e na 
Região Autónoma da Madeira, 
os relógios deverão ser adianta-
dos uma hora quando for 01h00, 
passando a ser 02h00.

A hora legal voltará depois a 
mudar em 30 de Outubro, para o 
regime de Inverno.

O actual regime de mudan-
ça da hora é regulado por uma 
directiva (lei comunitária) de 
2000, que prevê que todos os 
anos os relógios sejam, respecti-
vamente, adiantados e atrasados 
uma hora no último Domingo de 
Março e no último Domingo de 
Outubro, marcando o início e o 
fim da hora de Verão.

Mais de 320 trabalhadores de 77 
restaurantes vão receber formação

Mau tempo prolonga-se até às 17h de hoje
O Instituto Português do Mar e da 

Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso 
amarelo relativo à previsão de chuva 
por vezes forte nas ilhas dos grupos 
Oriental e Central dos Açores até às 
17h00 de hoje.

O arquipélago dos Açores já estava 
sob aviso amarelo devido às previsões 
de “precipitação por vezes forte, po-

dendo ser acompanhada de trovoada”, 
mas o período foi alargado às ilhas dos 
grupos Oriental e Central, deixando de 
existir para o Grupo Ocidental (Flores 
e Corvo).

Segundo um novo comunicado do 
IPMA, as ilhas do Grupo Oriental es-
tão agora sob aviso amarelo entre as 
23h00 e as 17h00 de hoje.

Nas ilhas do Grupo Central, o mes-
mo aviso está já em vigor, prolongan-
do-se igualmente até às 17h00 de 
hoje.

Há ainda um aviso amarelo para 
estas cinco ilhas do Grupo Central, 
relativo a vento, “com direcção sul, 
rodando para sueste”, até às 08h00 
de hoje.


