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Augusto Mateus, eco-
nomista, que entre outros 
trabalhos que tem sobre 
desenvolvimento das cida-
des em Portugal é, conjun-
tamente com o Professor 
Jorge Gaspar, um dos au-
tores do plano estratégi-
co “Castelo Branco 2030” 
encomendado pelo Muni-
cípio de Castelo Branco, 
tendo sido logo a seguir 
publicamente divulgado e 
debatido no Hotel Colina 
do Castelo em Julho de 
2015. Recentemente, em 
entrevista ao jornal Pú-
blico de 10/12/2018, fez 
importantes e oportunas 
considerações, também 
algumas críticas, no que 
concerne às “políticas pú-
blicas de habitação” pos-
tas em prática no país ao 
longo das últimas décadas, 
criticando-as “por ape-
nas terem procurado dar 
resposta a uma parte dos 
problemas, sem nunca ter 
havido uma visão global”. 
Apesar de estar de acordo 
com alguns dos princípios 
governamentais na políti-
ca de habitação, discorda 
de muitos outros aspec-
tos, defendendo que a 
população devia ser mais 
incentivada a investir na 
habitação, mas criticando 
o antigo modelo exerci-
do em Portugal durante 
décadas, e que levou mui-
tos milhares de famílias 
a terem problemas de 
enormes proporções no 
modelo de consumo das 
famílias, endividando-as. 
Tendo em conta os proble-
mas a enfrentar, Augusto 
Mateus defende a neces-
sidade de encontrar novas 
formas para resolver este 
grave problema, lembran-
do que a reabilitação ur-
bana é uma dessas formas, 
obviamente se for devida-

mente acompanhada da 
revitalização das cidades, 
já que sem reconversão 
e revitalização, nada se 
pode fazer. Também a re-
cuperação e a reabilitação 
dos centros históricos é 
relevada, criando ou re-
pondo as condições de ha-
bitabilidade e mobilidade 
aos habitantes, tendo em 
linha de conta, uma per-
manência bastante mais 
duradoura, evitando as-
sim processos de deserti-
ficação indesejáveis, como 
aconteceu em alguns dos 
mais recentes maus exem-
plos. Lembro, que Augus-
to Mateus sendo um dos 
autores do plano “Castelo 
Branco 2030”, achou ne-
cessário reduzir os limites 
da área de actuação na 
cidade, exemplo: no sen-
tido Sul Norte, a área tem 
início no antigo campo 
de obstáculos e finda no 
campo de futebol. Medi-
da cautelar para evitar o 
desordenado crescimento 
da cidade, o que no meu 
entender e de muitas ou-
tras pessoas é correcta. E 
o que está acontecer? Te-
mos o próprio presidente 
da Câmara a contrariar o 
plano estratégico que vai 
até 2030, e os próprios 
autores, desviando a área 
de acção da construção 
de novas habitações para 
a zona do Barrocal, tendo 
como grande objectivo, a 
construção de um viaduto, 
que vai custar aos muní-
cipes, a todos nós, dois 
milhões e trezentos mil 
euros, já contemplados 
no orçamento de 2019, ou 
seja, vamos todos pagar, 
para valorizar os terrenos 
do outro lado do caminho-
de-ferro. Ou seja, uns vão 
pagar, para outros saca-
rem os ganhos.  

Por Carlos Vale

Desenvolvimento 
das cidades  

IPCB trabalha cooperação 
com Bissau

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) recebeu, no dia 
10 de dezembro, uma comitiva da 
Câmara Municipal de Bissau, numa 
visita que teve como objetivo apro-
fundar a cooperação existente entre 
ambas as instituições, no âmbito do 
Protocolo de Cooperação assinado 
novembro de 2017.

A parceria entre o Politécnico de 
Castelo Branco e a Câmara Muni-
cipal de Bissau tem como objetivo 
promover a formação e qualifi-

cação dos jovens da República da 
Guiné-Bissau, através da disponi-
bilização por parte do IPCB de va-
gas para que os alunos deste muni-
cípio possam ingressar nos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais 
– CTeSP, Licenciaturas e Mestra-
dos em funcionamento nas seis es-
colas superiores do IPCB.

Recorde-se que, no âmbito deste 
Protocolo de Cooperação, frequen-
tam o IPCB, no presente ano letivo, 
34 alunos oriundos da Guiné Bissau, 

distribuídos pelas diversas Escolas 
Superiores, prevendo-se no próxi-
mo ano mais 60 novos estudantes. 

Acresce a possibilidade de técni-
cos da Câmara Municipal de Bissau 
poderem vir a estagiar no IPCB.

A agenda dos trabalhos incluiu 
uma reunião com o Presidente 
da Câmara Municipal de Castelo 
Branco, para análise de possíveis 
apoios a conceder, nomeadamen-
te no contexto do alojamento em 
Castelo Branco.

Escola Superior Agrária 
assinala Dia Mundial do Solo

A Escola Superior Agrária, do 
Instituto Politécnico de Castelo 
Branco, assinalou, no passado dia 
5, o Dia Mundial do Solo.

Para esse efeito, convidou toda a 
comunidade académica da ESACB
-IPCB, a participar numa reflexão 
sobre a importância do solo para a 
Humanidade. 

Assim, através do registo escrito 
em dois painéis localizados num 
dos átrios principais da escola, os 
participantes responderam a duas 
questões essenciais sobre esta te-
mática: “Porque gosto do Solo” e 
“O que posso fazer para proteger o 
Solo”.

De todas as opiniões expressas, 
salienta-se uma forte consciência 
sobre a importância do recurso 

Solo para a Humanidade; a diversi-
dade de funções que o recurso Solo 
suporta; o bem-estar que este re-
curso oferece ao Homem e a ligação 
indissociável do solo com a Vida “o 
Solo é Vida e sustenta a Vida”.

No que diz respeito à proteção do 
recurso Solo, ficou clara a preocu-
pação sobre as principais ameaças a 
este recurso natural, com destaque 
para “a falta de conhecimento so-
bre as suas funções e o seu uso ade-
quado”,” a erosão, “a contaminação 
com referência à introdução de mi-
cro-plásticos na cadeia alimentar” e 
a “falta de legislação enquadradora 
das funções e do uso do Solo”.

Com vista à concretização dos 
objetivos da proteção e conserva-
ção do Solo, a ESACB-IPCB rea-

firma a sua Missão de ensino e di-
vulgação do conhecimento, tendo 
como princípio fundamental incu-
tir na formação e na investigação, 
orientações conducentes às melho-
res práticas de uso e gestão do Solo.

A parceria entre o Politécnico de Castelo Branco e a Câmara Municipal de 
Bissau tem como objetivo promover a formação e qualificação dos jovens 
da República da Guiné-Bissau, através da disponibilização por parte do IPCB 
de vagas para que os alunos deste município possam ingressar nos Cursos 
Técnicos Superiores Profissionais – CTeSP, Licenciaturas e Mestrados em 
funcionamento nas seis escolas superiores do IPCB.


