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O presidente da Câmara de
Castelo Branco, Leopoldo Ro-
drigues, garantiu, na sessão da
Assembleia Municipal realiza-
da na passada sexta-feira, 29
de abril, que “não foi detetada
nenhuma substância que po-
nha em risco a saúde pública e
a qualidade da água da albu-
feira da Barragem de Santa
Águeda/Marateca”, tendo por
base “o relatório das análises
realizadas pela Agência Portu-
guesa do Ambiente (APA), que
recebi ontem (quinta-feira, 28
de abril)”.

A informação foi dada na
sequência de uma moção em
defesa da Barragem apresen-
tada pelo Partido Socialista
(PS), aprovada, por unanimi-

A Assembleia Municipal de
Castelo Branco tem um novo
Regimento, que foi aprovado,
por maioria, com os votos con-
tra do SEMPRE – Movimento
Independente, na sessão reali-
zada na passada sexta-feira, 29
de abril. O motivo que levou o
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dade, na qual é referido que
“nas últimas semanas a comu-
nidade Albicastrense foi con-
frontada com uma estranha
situação na Barragem de Santa
Águeda/Marateca: centenas
de peixes mortos ao longo das
margens da albufeira. O inusi-
tado da situação, e a extensão
dos seus efeitos, causam senti-
mentos de perplexidade e de
preocupação da população.
Aquela albufeira não é, ape-
nas, o principal reservatório de

água para abastecimento pú-
blico do Concelho e da Região,
é um dos nossos mais relevan-
tes espaços naturais, pelas es-
pécies de avifauna que alber-
ga e pela sua singular beleza
paisagística. A mortandade de
peixes que ocorreu, e ainda
permanece, carece de explica-
ção plausível, técnica e cienti-
ficamente irrefutável, de forma
a serenar as legítimas preocu-
pações expressas pela comu-
nidade, consumidores de água

e utilizadores daquele espaço
natural. Desta forma, a Assem-
bleia Municipal de Castelo Bran-
co insta o executivo camarário
a prosseguir as iniciativas en-
cetadas, no sentido de apurar
as causas daquele acidente
ambiental, que pode, even-
tualmente, indicar um facto
danoso para o ecossistema na-
tural e para a saúde humana.
O órgão deliberativo do Muni-
cípio de Castelo Branco pre-
tende, também, que as enti-

dades que detêm atribuições
e competências nas matérias
relacionadas com a situação, a
Agência Portuguesa do Ambien-
te (APA), a Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária, o Insti-
tuto da Conservação da Natu-
reza e das Florestas (ICNF) e a
EPAL - Águas de Lisboa e Vale
do Tejo, diligenciem uma ava-
liação competente à situação,
que ocorreu/ocorre na Barra-
gem de Santa Águeda/Marate-
ca, para esclarecer cabal e in-
discutivelmente a origem da-
quele evento, de forma a dissi-
par quaisquer dúvidas e, na
medida do possível, a identifi-
car ações que impeçam ou mi-
tiguem a possibilidade da sua
repetição futura”.

Refira-se que no período
de discussão da moção, Mi-
guel Barroso, da coligação do
Partido Social Democrata/Cen-
tro Democrático Social – Partido
Popular/Partido Popular Monár-
quico (PSD/CDS-PP/PPM), ha-
via questionado Leopoldo Ro-
drigues sobre se “tem conhe-
cimento das análises da APA e se
são conhecidas as causas”.

Por seu lado, Ernesto Can-
deias Martins, do Movimento
Partido da Terra (MPT), subli-
nhou que “a moção fica aquém
dos problemas que a Barragem

tem”, enquanto José Dias Pi-
res, do Partido Socialista (PS),
avançou que esta “é uma
questão antiga, preocupante
para todos”.

Na resposta, Leopoldo Ro-
drigues, além de dar conheci-
mento do resultado das aná-
lises feitas pela APA, acres-
centou que “os peixes mortos
são motivo de preocupação,
porque a Barragem abastece o
Concelho de Castelo Branco e
parte dos concelhos de Ida-
nha-a-Nova e Vila Velha de Ró-
dão”, adiantando que “os Ser-
viços Municipalizados de Cas-
telo Branco estão a fazer o con-
trolo da qualidade da água”, por-
que “a nossa primeira preocu-
pação é com a qualidade da
água das torneiras”.

Leopoldo Rodrigues, com
base nos resultadas das análi-
ses da APA, não deixou de subli-
nhar que “temos peixes mortos,
pelo que estamos preocupados
e vamos continuar a procurar
a causa” e, pelo meio, explicou
ainda que no respeitante aos
peixes mortos este é um pro-
blema que abrange “apenas
uma das espécies, que são os
pimpões”, com a particulari-
dade que “os peixes que apa-
recem mortos são todos adul-
tos, não há peixes pequenos”.

Assembleia Municipal tem novo Regimento
SEMPRE a votar contra tem a
ver com o facto do “tempo no
período de antes da ordem do
dia não ser proporcional para
todas as forças partidárias”.

As críticas ao novo Regi-
mento também estiverem pre-
sentes no período reservado à

intervenção do público, com
Luís Barroso a denunciar que “a
cidadania chateia e incomoda”.
Em causa está “a imposição do
público só poder intervir sobre
temas que estejam na ordem do
dia da sessão da Assembleia
Municipal”, o que considera “a

machadada final na participa-
ção cidadã”.

Luís Barroso destacou tam-
bém que “o público, para intervir,
tem que apresentar o tema dois
dias uteis antes da sessão”, sendo
que além disso “vê o seu tempo
de intervenção reduzido de

cinco para quatro minutos”,
defendendo, por isso, que este é
“um ataque desesperado à
cidadania e à liberdade cidadã”.

A aprovação do novo Regi-
mento, de resto, esteve envolta
numa acesa discussão entre os
vários grupos com assento na

Assembleia Municipal, o que
levou o presidente do órgão, Jor-
ge Neves, a afirmar que no se-
guimento do sua aprovação serão
pedidos pareceres e, posterior-
mente, em função destes, po-
derão ser feitas alterações.
António Tavares

O Instituto Politécnico de Cas-
telo Branco (IPCB) está a pro-
mover, em algumas das suas
unidades orgânicas o ciclo de
oficinas Click Me Up: Dinami-
zação de Ecossistemas de Em-
preendedorismo. A iniciativa
contempla a realização de três
ações de capacitação para o
empreendedorismo e cocria-
ção de inovação, dirigidas a
estudantes e docentes do Poli-
técnico e à comunidade em
geral. A primeira realizou-se dia
27 de abril, na Escola Superior
de Artes Aplicads (ESART) de

Politécnico promove ciclo de oficinas

Castelo Branco e foi dedicada
ao tema Geração de Ideias. Ace-
leração de Ideias, é o tema para
dia 11 de maio, na Escola Su-

perior Agrária (ESA) de Cas-
telo Branco, e Fazer Acontecer,
é a temática para dia 27 de
maio, na Escola Superior de

Tecnologia (EST) de Castelo
Branco.

A iniciativa insere-se no
âmbito do Link Me Up -1000
ideias, projeto nacional que
agrega 13 instituições de En-
sino Superior Politécnico, en-
tre elas o Politécnico, com o
objetivo de promover o espírito
empresarial através da capaci-
tação de jovens estudantes e/
ou empreendedores com vista
ao incremento da qualidade
do emprego e à criação de em-
presas inovadoras.

Estas ações de mentoria e

coaching constituem-se tam-
bém como momentos de pre-
paração das equipas partici-
pantes no concurso Poliem-
preende Regional, fomentan-
do o contacto com dinamizado-
res com vasto conhecimento e
experiência na área do empre-
endedorismo e inovação.

Recorrendo a equipas multi-
disciplinares de estudantes de
diversas áreas, colaboradores
de empresas/organizações e
professores facilitadores do
processo de cocriação de ino-
vação, procura-se encontrar

soluções para problemas reais/
desafios que as empresas/or-
ganizações colocam e para os
quais se procuram respostas,
numa perspetiva de apresen-
tação de sugestões e de orien-
tação estratégica futura.

Os estudantes e empresas
beneficiam de uma vasta rede
de contactos e de uma valên-
cia multidisciplinar de compe-
tências, potenciando a empre-
gabilidade e a capacidade de
resposta em todas as áreas técni-
cas e científicas que possam
ter necessidade de suporte.

Peixes mortos preocupam consumidores de água da Barragem


