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Programa e Orçamento 
para 2022

A Assembleia da República discutiu o programa do 
governo que foi debatido em “modos de todos con-
tra um”. Foi classifi cado de “vago” e “inadequado”, 

por todos os partidos que se opuseram ao P.S., argumen-
tando que já não responde aos problemas que atualmente 
estamos a viver. Agora está a ser debatido o orçamento 
para 2022 que se desenvolve a partir de dois eixos funda-
mentais: recuperação económica e dos legados da crise, e 
reposta aos desafi os de médio e longo prazo. A recuperação 
económica assenta no investimento e no Plano de Recupe-
ração e resiliência, no apoio às empresas, ao rendimento 
das famílias, na recuperação das aprendizagens no ensino 
e da atividade normal na saúde. Está desatualizado porque 
não conta com os efeitos da guerra, como sejam a infl ação 
galopante ou as difi culdades na execução do P.P.R.
Nos desafi os de médio e longo prazo enumera a demogra-
fi a, a família, os jovens, as desigualdades e coesão social, a 
transição climática e a transição digital. Esquece a pobre-
za que em vez de estar a ser erradicada, está a agravar-se 
fortemente coma subida do custo de vida. Aponta num 
forte crescimento económico baseado sobretudo nas 
exportações, no consumo e no recuo do desemprego, 
esquecendo a crise provocada pela guerra. Prevê mesmo 
uma redução do de�ícit para 3,2%. Apresenta 5 grandes 
áreas de ação assim distribuídas: 578 ME para reforço do 
rendimento das famílias, 2610ME para apoio ao relança-
mento das empresas, 1026ME de investimento público 
no âmbito do P.R.R., 780 ME para aumento de salários 
na administração pública, e 1600 ME para a recuperação 
na educação e saúde.
Esperamos que não haja aqui demasiado otimismo e que 
a realidade da crise europeia provocada pela guerra não 
venha a contrariar estas contas. Aguardamos serenamen-
te…

GÁS

Apoio à botija pago nos CTT
O apoio de 10 euros à com-
pra de botija do gás, criado 
pelo Governo para apoiar 
as famílias carenciadas, 
pode ser pedido durante 
os próximos três meses nas 
lojas dos CTT. Segundo a 
empresa os beneficiários 
podem dirigir-se aos Cor-
reios e apresentar a fatura 
ou recibo da compra, com 
data posterior a 1 de abril. 
Na fatura deve constar o 

número de contribuinte 
do consumidor que pede 
o apoio. Será também ne-
cessário deixar os dados 
pessoais.
Este apoio que pretende 
aliviar o impacto da subida 
dos combustíveis devido à 
guerra destina-se a quem 
beneficia da tarifa social 
de eletricidade, podendo 
chegar a mais de 762 mil 
portugueses.

António Fernandes foi 
reeleito presidente do Insti-
tuto Politécnico de Castelo 
Branco, com 19 votos a fa-
vor e 1 abstenção. A eleição 
decorreu, no passado dia 7 
de abril, no seio do Con-
selho Geral da instituição, 
onde participaram 20 dos 
25 conselheiros que com-
põem o órgão.
O novo mandato tem dura-
ção de 4 anos, estendendo-
se até 2026 e a votação foi 
antecedida de uma audição 
pública, onde António Fer-
nandes apresentou o seu 
Programa de Ação e respon-
deu a três questões coloca-
das pelos Conselheiros.
De referir que António 
Fernandes foi o único can-
didato ao cargo.
AntónioFernandes tem 
no seu programa de ação 
cinco eixos, a saber: En-
sino e Formação; Investi-
gação, Desenvolvimento 
e Inovação; Comunidade; 
Governança Responsável; e 
Instalações –, aos quais fez 
corresponder um conjunto 
de linhas de ação e medidas 
a implementar para a sua 
concretização.
Em declarações ao Recon-
quista o presidente fala em 
desafios, oportunidades 
e compromissos, os quais 
passam por, exemplo, pela 
“especialização e diversifi -
cação da oferta formativa 
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focada em novos públicos, 
adultos e jovens, com espe-
cial destaque para as áreas 
STEAM, com ligação às 
organizações empresariais 
e institucionais”. 
António Fernandes tem 
como meta atingir os cinco 
mil alunos na instituição, 
algo que poderá ser conse-
guido também com a aber-
tura de novas formações 
em áreas muito procuradas 
pelos candidatos do Con-
curso Nacional de Acesso, 
como a saúde, o design, o 
desporto ou a música, entre 
outras. 
A consolidação e valori-
zação da investigação é 
outro dos compromissos 
da sua estratégia. António 
Fernandes fala na criação 
de um gabinete de apoio às 
unidades de investigação 

e no lançamento de uma 
newsletter dedicada à ino-
vação. O reforço da coope-
ração institucional é outra 
das apostas. O presidente 
do IPCB anuncia a criação 
da fi gura de gestor do pro-
tocolo de cooperação.
A sustentabilidade or-
ganizacional é o quarto 
dos compromissos, “com 
a aposta em modelos de 
governação e gestão sus-
tentáveis, promovendo a 
utilização eficiente dos 
recursos”. Sobre esta ma-
téria, António Fernandes 
aborda a questão do mapa 
de pessoal docente, referin-
do que vão abrir concursos 
para progressão na carreira 
e concursos externos para 
professores”. 
As infraestruturas são o 
último dos compromissos 

do seu programa de ação. O 
presidente do IPCB revela 
a requalifi cação de alguns 
espaços, como auditórios, 
salas de aula e o refeitório 
da Escola Superior Agrá-
ria, o qual ficará também 
com a função de espaço 
de trabalho para os alu-
nos. António Fernandes 
diz que foi “submetida a 
candidatura no âmbito da 
eficiência energética ao 
Plano de Recuperação e 
Resiliência, para as escolas 
superiores de Tecnologia, 
Agrária e Saúde”.
Ao nosso jornal defende 
ainda o conceito campus ci-
dade. “Castelo Branco pode 
assumir-se como uma cida-
de académica, um campus 
académico, pois tem todas 
as condições para acolher 
os estudantes”.

O Conselho Geral reelegeu António Fernandes


