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A Câmara de Castelo Bran-
co e o Instituto Politécnico 
(IPCB) com sede nesta 
cidade acabam de protoco-
lar um apoio a prestar pela 
autarquia ao pagamento 
de propinas a alunos que 
frequentam aquela insti-
tuição e que à data de 31 de 
dezembro de 2020 tives-
sem Castelo Branco como 
concelho de residência.
A medida foi aprovada por 
unanimidade na reunião 
pública do executivo muni-
cipal albicastrense que teve 
lugar na passada sexta-feira, 
dia 22.
De acordo com o que foi 
anunciado pelo presidente 
do município no decorrer 
da mesma reunião, este 
apoio poderá chegar a 845 
estudantes do IPCB, divi-
didos entre os que frequen-
tam os Cursos Técnicos 
Superiores Profissionais 
(CTeSP), licenciaturas e 
mestrados.
Contudo, como também 
referiu naquela ocasião José 
Alves, o apoio é parcial 
relativamente ao valor total 
pago pelas famílias. Assim, 
aos alunos dos CTeSP e das 
licenciaturas a autarquia 
pagará 50% do valor das 
propinas e aos alunos dos 
mestrados essa percenta-
gem desce para os 25%.

APOIO PEDE CHEGAR A 845 ALUNOS DO IPCB

Município apoia no
pagamento de propinas
CASTELO BRANCO Investimento pode ultrapassar os 264,5 mil euros. Medida foi aprova-
da por unanimidade na reunião pública do executivo. 

Com esta operação, o mu-
nicípio estima investir uma 
verba superior a 264,5 mil 
euros, ainda de acordo com 
os dados fornecidos pelo 
edil na reunião pública do 
executivo de sexta-feira.
Posteriormente, na passada 
terça-feira, a Câmara de 
Castelo Branco fez chegar 
às redações uma nota de 
imprensa sobre este tema, 
onde o autarca e o presi-
dente do IPCB são citados. 
José Alves refere nesse do-
cumento que “este é um 
apoio de extrema impor-
tância”, porque “sabemos 
que a pandemia está a trazer 
consequências económicas 
gravíssimas para várias fa-

mílias da nossa comunida-
de, pelo que esperamos que 
este apoio lhes venha trazer 
algum alívio fi nanceiro”.
Já António Fernandes sa-
lienta que “os apoios fi-
nanceiros da autarquia ao 
IPCB têm contribuído para 
a afi rmação da formação e 
da qualifi cação dos jovens 
do concelho, o que se revela 
um determinante (positi-
vo) do desenvolvimento 
cultural, social, científi co e 
económico da cidade e do 
concelho”.

COVID-19 A pandemia 
foi mesmo o tema mais 
falado no decorrer da reu-
nião do executivo, quer por 

parte da maioria quer da 
oposição. PS e PSD con-
vergiram genericamente na 
necessidade de tudo se fazer 
para a enfrentar, elogiando 
mais uma vez o trabalho dos 
profissionais que operam 
na chamada linha da frente 
deste combate e apelando à 
responsabilização individu-
al em termos preventivos.
O partido que suporta a 
presidência destacou por 
seu lado o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido 
em diferentes setores, da 
economia local à educação 
passando pelo apoio social, 
pela cultura e pelas fregue-
sias. Os vereadores Jorge 
Pio, Cláudia Soares e Carlos 

Semedo encarregaram-se 
disso.
Da parte da oposição PSD, 
Hugo Lopes e Carlos Al-
meida apelaram ao respeito 
pelos profi ssionais de saúde, 
cumprindo as regras, e apon-
taram aquilo que consideram 
ser algumas falhas na gestão 
da informação por parte da 
autarquia e que poderão estar 
a contribuir para baralhar a 
opinião pública.
Carlos Almeida alertou tam-
bém para a importância da 
defi nição correta de priorida-
des em tempo de pandemia, 
dando como exemplo o inves-
timento efetuado na primeira 
vaga em testes serológicos.

SOBRAL No período re-
servado à intervenção do 
público, o presidente de 
uma associação de Sobral do 
Campo dirigiu-se a Carlos 
Almeida (tal como já o tinha 
feito numa carta enviada ao 
Reconquista) para, como 
o próprio aludiu, “repor a 
verdade” relativamente à 
polémica instalada em redor 
da construção de uma nova 
casa mortuária naquela lo-
calidade e à sua participação 
na mesma.
Em resposta, o vereador 
da oposição sublinhou que 
“reitero tudo o que disse”, 
criticando o dirigente asso-
ciativo “pela carga ideológica 
e partidária evidente na inter-
venção”.

Plataforma 
cresce em 
pedidos de 
orçamentos
OBRAS Castelo Branco 
está entre as cinco capi-
tais de distrito que mais 
contribuíram em 2020 
para o crescimento da 
plataforma online Ha-
bitissimo, que permite 
pedir orçamentos para 
obras e remodelações. 
Segundo a empresa em 
2019 foram feitos 897 
pedidos e no ano passa-
do o número subiu para 
1765. Para o responsável 
da plataforma em Por-
tugal “Castelo Branco é 
exemplo de como as pes-
soas, num setor tradicio-
nal como o da construção 
e num ano adverso como 
2020 o foi, encontraram 
respostas para as  suas 
necessidades na nossa 
solução online”. Entre as 
cidades que registaram 
maior crescimento estão 
ainda Portalegre,  Bra-
gança, Viana do Castelo 
e Santarém.

Medicina 
legal sem 
reforço 
de frio
COVID O Instituto Na-
cional de Medicina Le-
gal e Ciências Forenses 
anunciou o reforço da 
capacidade de frio em 15 
dos seus serviços médico-
legais espalhados pelo 
país, para responder ao 
aumento da mortalidade 
causada pelo coronavírus. 
Fonte do Ministério da 
Justiça disse ao Recon-
quista que esse reforço 
não é necessário para já 
em Castelo Branco mas 
que sempre que tal  se 
revelar necessário, o insti-
tuto “voltará a robustecer 
esta capacidade”.
O ministério confirmou 
também que “foi  feito 
reforço da capacidade de 
frio em Castelo Branco 
durante a primeira vaga, 
em março e abril do ano 
passado, após o que foi 
removido por não ser ne-
cessário”, estando a fazer 
“a monitorização diária 
da situação e, em caso de 
necessidade, procederá 
de novo ao reforço da 
capacidade de frio”.

JF

À Administração Regional 
de Saúde do Centro e ao 
Ministério da Saúde “im-
põe-se bom planeamento” 
e “soluções de emergência 
no que diz respeito aos cui-
dados intensivos”, tendo em 
conta a realidade complexa 
da pandemia nesta zona 
do país, onde são precisas 
“medidas de exceção para a 
monitorização dos doentes 
críticos”. 
O alerta é da Secção Regio-
nal do Centro da Ordem 
dos Médicos (SRCOM) 

CUIDADOS INTENSIVOS PRECISAM RESPOSTAS URGENTES

Criar falsas expetativas “chega a ser imoral”
que afi rma que “a catástrofe 
não justifi ca tudo”.
Chama ainda a atenção da 
tutela de que “os planos 
de contingência defi nidos 
já estão ultrapassados”. O 
presidente desta entidade 
representativa dos médicos 
sublinha que “a abertura 
de camas, de enfermaria, 
de cuidados intermédios 
e de cuidados intensivos 
não pode estar alheada da 
afetação adequada de recur-
sos humanos médicos e de 
enfermagem”. Para Carlos 

Cortes “continuar a criar ca-
mas sem o devido aumento 
de profi ssionais de saúde é 
estar a mentir, é estar a criar 
a ilusão de uma capacidade 
que não existe, pois não 
é solução ter doentes em 
camas sem profi ssionais de 
saúde a tratar deles. Criar 
uma falsa sensação de segu-
rança nesta matéria chega a 
ser imoral!”. 
Insistir neste modelo “só 
está a contribuir para o can-
saço, a exaustão e o burnout 
dos profissionais e acaba 

por ter o efeito contrário. O 
reforço urgente de recursos 
humanos, é uma situação 
que deve ser encarada com 
soluções de emergência”. 
O presidente da SRCOM 
exorta a ARS Centro a “as-
sumir todas as hipóteses 
para salvar doentes críti-
cos”, com “humanismo e 
dedicação”.
Perante máximos históricos 
de falecimentos, “os profi s-
sionais de saúde têm a força 
e a coragem para enfrentar 
este momento difícil, mas 

muitos já estão em sofri-
mento. Estão a dar o máxi-
mo, o seu melhor. Mas não 
lhes pode continuar a ser 
exigido, para além de mais 
tempo de trabalho e sacri-
fício das suas famílias, tra-
balhar nestas condições. As 
suas competências têm de 
ser utilizadas num contexto 
em que tal faça a diferença. 
O impacto sobre a saúde 
mental dos profissionais 
está a tornar-se devastador e 
o que irá agravar ainda mais 
o problema”.

E  R E MO D E L A �
ÇÕES

NÃO HÁ NECESSI-
DADE, DIZ MINIS-
TÉRIO


