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PREVENÇÃO A Ministra 
da Administração Inter-
na, Francisca Van Dunem, 
determinou à Polícia de 
Segurança Pública a criação 
de um Programa Especial 
de Policiamento de Proxi-
midade – denominado Pro-
grama Fábio Guerra – para 
“a promoção da segurança, 
paz e tranquilidade públicas 
e prevenção da criminali-
dade nas zonas de diversão 
noturna”.
Em comunicado, a tutela ex-
plica que “a trágica morte do 
agente da PSP Fábio Guerra 
ocorreu dia 21 de março, 
na sequência das brutais 
agressões sofridas dois dias 
antes junto a uma discoteca 
em Lisboa”. No despacho 
datado do dia da morte do 
jovem agente, Francisca Van 
Dunem realça que “o agente 
Fábio Guerra acabou por 
falecer na sequência de um 
ato de generosidade, ao ten-
tar restaurar a paz pública e 
revelando um superior sen-
tido de missão, merecendo 
por esse motivo o devido 
reconhecimento público 
espelhado, nomeadamente, 
nestas três ações”.
No mesmo despacho, a 
ministra determinou à Dire-
ção Nacional da PSP, a aber-
tura de um inquérito para 
apurar os factos relativos 
ao falecimento do agente 
Fábio Guerra, com vista à 
decisão sobre a atribuição 
de compensação especial 
por morte aos herdeiros. 
Determinou ainda a conde-
coração, a título póstumo, 
do agente Fábio Guerra, de 
27 anos, natural da Covilhã,  
com a Medalha de Serviços 
Distintos de Segurança 
Pública.

A Comissão Sub-regional 
de Gestão Integrada de Fo-
gos Rurais da Beira Baixa 
realizou, dia 22 de março, 
a sua segunda reunião 
técnica, no seguimento 
da reunião deliberativa 
que constituiu esta Co-
missão, a 26 de janeiro. 
As reuniões decorrem 
nas instalações da Comu-
nidade Intermunicipal da 
Beira Baixa (CIMBB)) 
e são presididas pelo co-
ordenador regional do 
Centro da Agência para a 
Gestão Integrada de Fogos 
Florestais (AGIF), Rui 
Xavier, em articulação 
com a CIMBB.
Re c ord e - s e,  ta l  c om o 
Reconquista já noticiou 
anteriormente, que o De-
creto-Lei n.º 82/2021, de 
13 de outubro, que estabe-
lece o Sistema de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais 
(SGIFR) concretizou a 
criação do Sistema de 
Gestão Integrada de Fogos 

GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS RURAIS DA BEIRA BAIXA 

Comissão Sub�Regional
está a defi nir plano de ação

Rurais (SGIFR) e desta 
forma a implementação 
de uma parte relevante 
das reformas estruturais 
nesta área.
Nas duas reuniões técnicas 
já realizadas, participaram 
diversas entidades com 
competências na gestão 
integrada de fogos ru-
rais no território da Beira 

Baixa, como a Direção 
Regional da  Conservação 
da Natureza e Florestas 
do Centro, a AGIF, a Au-
toridade Nacional Emer-
gência Proteção Civil, os 
municípios da CIMBB, 
a Direção Regional de 
Agricultura e Pescas do 
Centro, a E-redes, a REN, 
as GNR, PSP a Liga dos 

Bombeiros, a AFOCEL-
CA, a CERTIFLORBEI-
RA – Associação para 
a Certificação Florestal 
da Beira Baixa, a Altice 
Portugal,  a Direção Geral 
de Alimentação e Vete-
rinária, a Infraestruturas 
de Portugal e o Instituto 
Politécnico de Castelo 
Branco.

Durante a primeira reu-
nião foi apresentado pela 
AGIF o modelo de Go-
vernação, Planeamento e 
Programação do Sistema 
Gestão Integrado Fogos 
Rurais,  através do seu 
desdobramento no terri-
tório com quatro novos 
níveis territoriais (nacio-
nal, regional, sub-regional 
e municipal).  Em termos 
de competências cabe à 
Comissão Sub-regional 
articular a atuação das 
entidades públicas e priva-
das com competências ou 
responsabilidades em ma-
téria de gestão integrada 
de fogos rurais, e elaborar 
o Programa Sub-regional 
de Ação. Nesta segunda 
reunião os representantes 
das entidades definiram os 
projetos a incluir no Plano 
Sub-Regional, tendo em 
consideração os objetivos 
estratégicos nacionais e a 
realidade e prioridades da 
Beira Baixa.

Entidades estão a elaborar o Plano Sub Regional 

Ministra 
dá nome de 
Fábio Guerra 
a programa 
especial

Daniel Raposo, docente 
da Escola Superior de Ar-
tes Aplicadas de Castelo 
Branco, acaba de editar em 
Inglaterra o livro �Design, 
Visual Communication and 
Branding» publicado pela 
Cambridge Scholars Pu-
blishing.
“O livro debruça-se sobre 
as dimensões do Branding, 
da comunicação visual e do 
design, face aos desafi os de 
comunicação impostos pela 
globalização e pelos merca-
dos digitais, mas também de 
outras formas e possibilida-
des tecnológicas”, informou 
esta semana o Politécnico de 
Castelo Branco.
Na obra, segundo a mesma 
informação, discutem-se 
diversos casos concretos e 
mudanças potenciadas pela 
comunicação digital ao nível 
do Branding, nomeadamen-
te no design, nos media, nas 

linguagens de comunicação, 
na relação com os públicos, 
no design de experiências, 
no comportamento, na cul-
tura e nos mecanismos de 
gestão de marcas. 
Daniel Raposo contou neste 
trabalho com a colaboração 
de importantes profi ssionais 
e académicos, nacionais e 
internacionais. Atualmen-

DESIGN, COMUNICAÇÃO VISUAL E BRANDING

Daniel Raposo lança
livro em Inglaterra

te este docente integra o 
conselho científi co de diver-
sas revistas indexadas e de 
congressos internacionais 
com sistema de “revisão 
paritária duplo cego”, de-
dicadas à investigação em 
Design, destacando-se o 
EIMAD – Encontro de In-
vestigação em Música, Artes 
e Design.

João Morgado apresentou 
na Sérvia o seu livro “knji 
o Imperiji”, traduzido da 
obra original “O Livro do 
Império, biografi a de Luiz 
de Camões”, no âmbito das 
celebrações pelos 450 anos 
da primeira edição d’Os Lu-
síadas. O escritor da região 
participou no Portugalivro, 
o Festival de Literatura Por-
tuguesa promovido pelo 
Instituto Camões.
“Este é o ano de interna-
cionalização de algumas 
das minhas obras, o que me 
orgulha”, referiu João Mor-
gado. Em comunicado, o 
autor considera que “o con-
tacto com o público sérvio 

BIOGRAFIA DE CAMÕES

Livro de João Morgado
traduzido em sérvio

e com alguns estudantes de 
português foi enriquecedor” 
e que na Sérvia vive “um 
povo falador, de fácil con-
vívio e, sobretudo, culto, de 
muita leitura e com muitas e 
belas livrarias”. O regresso a 
Belgrado está marcado para 
outubro, para participar na 
feira do livro da cidade.
“Será uma ótima ocasião 
para lançar um novo ro-
mance com tradução para 
Sérvio: “Fernando de Ma-
galhães e a Ave-do�Paraíso”, 
afi rmou. Para além do sérvio 
a sua obra está traduzida 
em inglês, russo, chinês e 
dentro em breve também o 
espanhol. 


