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Sexta-feira, meio da manhã, o cor-
redor do bloco operatório está de-
serto. Um silêncio impera nas sa-
las cirúrgicas, contrastando com a 
azáfama no internamento, onde 
se explica aos doentes que não vão 
ser operados por causa da greve. 
Estranhamente não foram defini-
dos serviços mínimos. Em plena 
sexta vaga covid-19, com muitos 
profissionais ausentes por infe-
ção, a greve manteve-se. Um sinal 
do cansaço e da desmotivação ge-
neralizada. Foram dois anos mui-
to duros e, no final, não se vislum-
bra um caminho.  

Abaixo-assinados reclamando 
contra a realização de mais horas 
extraordinárias. Alteração ao Acor-
do Coletivo de Trabalho da carrei-
ra médica, publicado há menos de 
um mês, em que se reduz o limite 
anual do trabalho suplementar de 
200 para 150 horas. Paradoxal-
mente, a proposta do Orçamento 
do Estado prevê um acréscimo de 
remuneração para quem efetue 

mais de 500 horas suplementares. 
Não se percebe a estratégia. Os 
profissionais não o desejam e este 
tremendo esforço tem um impac-
to negativo na sua saúde, na esta-
bilidade familiar e na segurança 
dos doentes. Por ano são mais de 
15 milhões de horas extraordiná-
rias, mais de 500 milhões de euros 
em horas extraordinárias e presta-
ções de serviço.  

Por outro lado, o mesmo Estado 
que não dá autonomia às institui-

ções para a contratação e não qua-
lifica os vencimentos, oferece va-
lores cinco vezes superiores a 
quem se disponibilize a trabalhar 
em prestação de serviços. O sinal 
pode não ser o pretendido, mas a 
direção é clara e aponta-lhes a por-
ta de saída, desestruturando de for-
ma irremediável o SNS.  

Temos assistido recentemente a 
uma vaga sem precedentes de pe-
didos de redução de horário e de 
desvinculação. A paixão pelo SNS 

está a desaparecer, o orgulho de 
pertencer a esta equipa dissipa-se 
diariamente.  

Salários baixos, progressão lenta 
ou inexistente, exigência enorme, 
trabalho insano, sem um fio con-
dutor. O sistema está burocrático, 
administrativista, nada focado na 
excelência da gestão, nos trabalha-
dores e nas instituições, despresti-
giando os doentes. As folhas de ex-
cel e os números são o paradigma 
dos processos.  

Os profissionais da saúde sen-
tem-se sozinhos. Os doentes aban-
donados, especialmente os mais 
carenciados, agravando o fosso da 
iniquidade no acesso e desviando-
-se de uma política de inclusão.  

Os grupos de trabalho são no-
meados ciclicamente, os estudos 
efetuados e reiteradamente repe-
tidos. As causas estão bem visíveis. 
Faltam ações e medidas. Gostamos 
sempre de começar tudo de novo. 
O relógio está a contar e o tempo 
escasseia. 
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jetivos compatíveis com os 
europeus.  

Para serem cumpridos, es-
tes desígnios têm de ser as-
sumidos por todos nós e por 
todas as nossas entidades e 
organizações, incluindo as 
instituições de Ensino Supe-
rior. Estas podem contribuir 
para a sustentabilidade des-
cobrindo novas soluções 
para remover ou compensar 
o impacto ambiental nocivo, 
ou contribuindo através da 
educação e do exemplo.  

A Universidade de Aveiro 
assumiu claramente a sua 
preocupação com o ambien-
te ainda nos anos 70, com a 
criação do Departamento de 
Ambiente e Ordenamento e 
com a oferta do primeiro 
curso de Engenharia do Am-
biente, numa altura em que 

O relógio está  
a contar e o 
tempo escasseia

Até 2030, as 
emissões de gases 
com efeito de estufa 
terão de se reduzir 
em 55% ou mais,  
face a 1990
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Neutralidade carbónica das 
instituições de Ensino Superior 

POR  
Jorge Reis 
Pres. da Sociedade 
Instaladora de Mercados 
Abastecedores 

Em 1991, o Governo publicou um di-
ploma que veio reiterar a decisão de 
se apoiar o processo de instalação de 
um conjunto de mercados abastece-
dores a nível nacional. Os problemas 
estruturais existentes nessa época 
estavam identificados e eram perfei-
tamente conhecidos: mercados ob-
soletos, com condições de funciona-
mento muito aquém do desejável, e 
que, pela sua localização, traziam 
enormes constrangimentos no que 
à organização do território diz res-
peito. E o que se pretendia com a im-
plementação dos novos mercados 
estava exatamente nos antípodas 
deste estado de coisas, pois tratava-
-se de estruturas modernas, funcio-
nais, com todas as condições assegu-
radas e sempre estrategicamente lo-

calizados no que a vias de acesso diz 
respeito.  

Assim, em 1993, nasce a SIMAB – 
Sociedade Instaladora de Mercados 
Abastecedores, a holding do Estado 
responsável pela implementação e 
gestão da nova rede de mercados 
abastecedores, que teve em 1998 o 
MARÉ em Évora como primeiro 
mercado inaugurado, ao qual se se-
guiu o MARL, o MARB em Braga e o 
MARF em Faro. E ainda que o cami-
nho trilhado nos últimos 20 anos de 
atividade não tenha sido isento de 
dificuldades, o balanço que fazemos 
é francamente positivo.  

Os nossos mercados estão todos a 
funcionar na sua plenitude, com ele-
vadas taxas de ocupação e proporcio-
nando às empresas que operam no 
seu interior excelentes sinergias e 
condições de trabalho. E isso ficou 
bem demonstrado durante a pande-
mia, onde tivemos um papel funda-
mental e insubstituível no abasteci-
mento das populações. Esta impor-
tância para a sociedade ficou bem pa-
tente nos resultados consolidados do 
Grupo, pois em 2021 fechámos o ano 
com um volume de negócios de 17,2 
M€ e um resultado líquido de 5,7 
M€, os melhores resultados de sem-
pre na existência da SIMAB. 

Resultados positivos nos  
mercados abastecedores

a sensibilidade para os pro-
blemas ambientais era bem 
diferente da que existe hoje.  

Respeitando integralmen-
te o passado, mas com os 
olhos postos no futuro, a 
Universidade de Aveiro vol-
ta hoje a ser pioneira, ao 
anunciar a neutralidade car-
bónica como objetivo insti-
tucional. Para isso, seguirá 
um roteiro validado cientifi-
camente para ser uma “Uni-
versidade carbono-zero lí-
quido” até 2040 e “carbono-
-zero líquido para os campi” 
em 2030.  

Espera-se que outras insti-
tuições de Ensino Superior 
sigam o exemplo. A susten-
tabilidade afirma um princí-
pio de justiça intergeracio-
nal: a convicção de que o 
bem-estar de uma geração 
não pode condicionar o bem-
-estar das gerações seguin-
tes. Afirmar a sustentabilida-
de na Universidade de Avei-
ro representa um ato de res-
peito com o passado institu-
cional, mas também com o 
nosso futuro coletivo.  

Vale a pena pensar nisso.

As consequências da ação 
humana sobre a Terra estão 
à vista de todos. Já não é o 
planeta que determina o fu-
turo da Humanidade; é a Hu-
manidade que tem nas mãos 
o futuro do planeta.  

Em 2019, consciente des-
te facto, a Comissão Euro-
peia estabeleceu que até 
2050 a Europa se tornaria 
num continente neutro 
para o clima. Até 2030, as 
emissões de gases com efei-
to de estufa terão de se re-
duzir em 55% ou mais, face 
a 1990. Portugal associou-
-se a este objetivo, estabe-
lecendo no seu Plano Na-
cional Energia e Clima ob-
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