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Assemblela l-eglCatlva da tadelraeetuda acrlaçãodeun €anal Parlamshto'. Foro ALM

a

otÁRto of NoïíclAS Quarta-Íeua.2?de Julho de 2020

t*t

I
I

i

t
It

I
t

I

europeus agrada
dos firndos

Porhrgal pouco mais de 45 mil
milhões, par'te a fundo perdidq
pagte atítulo de emprestimo.

A margem da visita à nova uni-
dade de turismo rurat quina da
Moscadinha, na Camacha, Albu-
querque considerou "muito Tm.
portantd' a manutenção da per-
centagem de co-financiamento e
o acréscimo de um terço no valor
dos sobrecustos previstos para o
próximo Quadro Comunitíriq
que tamtÉm é alargado em mais
três anos (2o2È2o27) paraasua
execução. Medidas que agrada-
râm a Albuquerqug confiante
que ò montante global do 'envelo-
pe financeiro' não será inferior ao
presente Quadro: "Quase de cer-
teza que não vai haver diminui-
ção'', manifestorr

Já a.residual', diminuiçfle parg
a Agricultura e as Pescas não
ameaça o tr\rndo de Coesãq que
'é um insEumento fundamental
de distribuição dos findos euro-
peus. É aquele quegarante que a
Europanão cria assimeEias nem
desfasamentos sociais e económi-
cos',lembrou
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ATBUQUERSUE
FICOUA{UITO
SATISFEITO" COM
OM
DAS RI]P'S

ORIITNDODRIJMOTVD
odrumond@drwticías.pt

O presidente do Goverrro Regionâl
ficou 'thuito satisfeito" com ama-
nutençãq para o proximo Quadro
Comunitário, dos 85% do co-fi-
nanciamento para as RUPs (re-
giões ultraperifrricas) e com o re-'
forço no montante dos sobrecus-
tos,quesobe de 3Opara4O orros

"Vimos coàcretizados algumas
das grandes reivindicações das
Rï,IP's relativamente ao Quadro
Comunitrârio plurianual",-regis-
tou com agrado Miguel Albu-
querque, çrando'questionado so-
brèo resultado do acordo doFrrn-
do de Recuperação para os 27 paí-
ses da União Europeia, que dos
75o mil milhões de euros atribui a

Regresso em Setem
corn todos os d.putados

JORGEFRETTAS SOUSA
jftousrr@ìInoticiaspt

A ConÍerência de Representantes
dos Partidos Ínârrou usra sessão
plenrária orraordinária, para o prê
ximo dia28 (EÍça-feira), para discu-
tir o relaório da comissão de inErê
rito àextacçao deinertes Osparti-
dos poderão apres€ntar
sobre o temado inquérito, pârase-
remvotadas narermião, ate àproxi-
masqunda-feira"

A reunião de ontem serrriu para
numar o início dapóximasessão
legislativa Como José Manuel Rs.
drigues já tinha'anunciadq os depu-
tados vão terum mês de férias e as
sesões plenrârias recomeçm a 15 de
Setembro já com os 47 deputados nb
hemiciclo.

Para o mês de. Setembro esÉo

PLEÌ{ÁRIONO DIA28
PARA

DA
ffiIr"{cçAo
INER;IF.S

marcados plenrârios nos dias rg 16,

22, 23, 24, 29 e3Q, mas as rrotat'oesso
terão lugar em Outubro, paraevitar
drfuidas constitucionaissobre o firn-
cionamento do parlamento. O Esta-
tuto Folítico-Administrativo deter-
mina que aÂLM funcione entre 1 de
Ouhrbro e 31 de Julho do ano se-
guinte, pelo que as sessões de Se-
tembro serão convocados ao úrip
de ur-n artigo que permite reunir errr
situações orcepcionais.

De Setembro a Dezembro terão
lugar3S plenrários,sendo os últimos,
proranel'ner*e €ntre 14 e 18 de De.
zerrbro, para a discussão do orça-
mentoRqiònalpn2O2L

ArrttfteGarnlm
O presidene daALM informou que,
durante omês de Agpso, terão lugar
obras na sala dos jornalistas, onde
será criado ruh audioriq para2í
pessoas e um espaço deapoio.

'fbrnbérn está em estudo a criáção
de trm Canal Parlamentd, seme'
lhante àanfV - o canal de elevisão
daAssembleia da República - que
deveú incluir, aléxn da cobertura
dcis trúalhos que já é feita naplata-
forma online, debates,
sobre Autonomia e ouffis iniciati-
vas. O canal devenâ ter a colúoração
daRIP-IvIadeira. Albuquergue eloglou a requallflcação com "bom gostoo,
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Foi ao princípio.la tarde de ontern
que um rebocadoi e uma plataforma
flutuante chegaram junti àpraiacla
viladaPonado Sol para dar início
ao reperfilamento do emocamento
de protecção da vila da P. do Sol,
com a dmgagem de pedras e reforço
com antiferes de 2o toneladas dra-
gados no local Unraempreitadada
responsabilidade do Govenro Re.
gional, conforme sublinhou.recen-
êmente o üce.presidente, Pedro
Caladq mas que não mereceu con-
cordância da presidente do municí-
pio justamerrüe por oo<ecutaraobia

em plena épocabalnear e q facto de'
a autarquia não ter sidoar.rscultada Barcoe chdgarem na taírde dê ütèm.'
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ilPonta do Sol para reparar enrocamento
sobre o assunto", referiu quando to.
mouconhecimento.

Na respost4 Pedro Calado asse-
gurou que ainterrrenção seráacom-
panhada por uma eqúpa de mergu-
lho e visa "reforçar a segurança da
população qtre frequenta aquela
prai4 bem como para potecção dos
eçripamentos, infra-estruturas de
apoio e restatrração ali instalados",
realçorq acrescentando que os tra-
balhos irão decorrer ao longo de
'tma semana", permitindo reparar
a áreade talude danific.ada e refor-
Çar, desta forrra a segurança de
toda a frente mar davila da Pona
SoL- o objectivq. 
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governante,'€ realizar a obranum
curto espaço detempo e apenas por
via marítima em beneficio da popu-
lação e dos utilizadores daquela
praid'.

Opinião contráriatem a edil socia-
lista, Célia Pessegueiro, sobretudo
tendo em conta o conteurto actual da
pandemia e os impactos económico-
sociais causados que considera que
'ãintemrpção deste ciclo daépoca
balnearrepresentaum prejuízo et'm
defraudar das elçectativas deodos
aqueles queveem neste período do
ano a possibilidade de recuperar da
grande Erebrade rendimentos p1o.
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