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é o máximo! Assim há condições.

ALARMES

Candidaturas 
abertas para 
formação 
EFA O Polo de Castelo Branco 
do Inovinter tem abertas ins-
crições para a ação de formação 
de Técnico de Apoio Familiar e 
de Apoio à Comunidade, que 
tem a duração de 1375 horas. 
Este curso EFA (educação e 
formação de adultos) destina-
se a desempregados do distrito 
de Castelo Branco, que tenham 
a escolaridade mínima comple-
ta e decorre em horário laboral, 
em regime de formação à dis-
tância. Tem estágio incluído 
e apoios inerentes à formação 
profi ssional. 

DESIGN

Docentes da Esart
editores de livro
Os docentes das Escola Su-
perior de Artes Aplicadas 
do Instituto Politécnico 
de Castelo Branco, Daniel 
Raposo, João Neves e José 
Silva, são editores do livro 
“Perspectives on Design II 
- Research, Education and 
Practice”, que se insere na 
coleção “Springer Series in 
Design and Innovation” da 
prestigiada editora Sprin-
ger.
Em nota enviada ao nosso 
jornal, o Politécnico recor-
da que a obra integra capí-
tulos que explanam proces-

sos investigativos em design 
e práticas interdisciplinares 
nas interseções do design 
de comunicação, interiores, 
moda ou de produtos, in-
cluindo a sistematização de 
estratégias de design num 
mundo global e digital.
Os capítulos deste livro 
resultam de um convite 
endereçado aos autores dos 
melhores artigos apresenta-
dos na 7ª edição do EIMAD 
- Encontro de Investigação 
em Música, Artes e De-
sign, realizado em 2021 na 
ESART�IPCB.

Lídia Barata
lidia.barata@reconquista.pt

A Rede Europeia Anti Po-
breza (EAPN Portugal) 
lançou uma campanha 
nacional para recordar o 
direito de todos à habita-
ção, consignado no arti-
go 65.º da Constituição 
da República Portuguesa 
(CRP). O principal alvo 
desta campanha são os que 
têm influência na criação 
de políticas que efetivem 
o acesso à habitação dig-
na, nomeadamente todos 
os presidentes de câmara 
recém-eleitos. 
Castelo Branco foi o pri-
meiro município a rece-
ber esta oferta de votos 
de sucesso no mandato 
que agora se inicia, uma 
mensagem de cortesia, 
mas que se assume como o 
principal alerta para uma a 
necessidade premente de 
fazer cumprir este direito 
fundamental, tanto assim 
é que é um dos pilares que 
sustenta a política do Plano 
de Recuperação e Resiliên-
cia (PRR).  
Paula Montez e Frederico 
Reis foram os portadores 
desta oferta ao presidente 
da Câmara Municipal de 
Castelo Branco. Numa das 
faces o tijolo tem impresso 
os votos de sucesso para 
este novo mandato, e na 

CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO ARRANCA NO INÍCIO DO MANDATO

Castelo Branco tem na 
habitação uma prioridade 
EAPN A oferta de um tijolo aos autarcas recém-eleitos lembra-os de que esta pode ser a “primeira pedra” de um 
projeto diferenciador, sobretudo para os mais vulneráveis.   

outra, o apelo ao cumpri-
mento do artigo 65º. Esta 
“é uma forma simbólica de 
lançar a ‘primeira pedra’ 
para a construção e im-
plementação de respostas 
mais efi cazes e efi cientes, 
no acesso a uma habita-
ção digna, sobretudo para 
a população com menos 
rendimentos. Para os mais 
vulneráveis”. 
Esta oferta “em primeiro 
lugar sensibiliza-me, por 

vir de quem vem, de uma 
associação, uma entidade 
que tem preocupação com 
as causas sociais, com a 
pobreza e com a forma de 
a combater essa mesma 
pobreza”, afirma Leopol-
do Rodrigues. Quanto ao 
objeto da campanha, o edil 
sublinha que “um tijolo, ou 
uma primeira pedra para 
uma habitação é algo que 
vem de encontro daquilo 
que são as nossas propostas 

para o concelho de Castelo 
Branco para os próximos 
quatro anos. Pretendemos 
intervir ao nível da habita-
ção social, mas também ao 
nível da habitação a preços 
acessíveis, pelo que este 
tijolo vem mesmo a calhar 
e encaixa-se naquilo que 
são os nossos projetos. 
Esperemos que dentro de 
quatro anos possamos di-
zer que esta primeira pedra 
está no lugar certo e que é 

responda eficazmente às 
pessoas e ao ordenamento 
do território, procurando 
concretizar uma política de 
habitação focada em primei-
ro lugar nas pessoas e não 
nas habitações”, avança a 
EAPN, reiterando que “dar 
resposta às famílias que vi-
vem em situação de grave ca-
rência habitacional; garantir 
o acesso à habitação aos que 
não têm resposta por via do 
mercado, incentivando uma 
oferta alargada de habitação 
para arrendamento a preços 
acessíveis e a melhoria das 
oportunidades de escolha; 
criar condições para que a 
reabilitação seja a princi-
pal forma de intervenção 
ao nível do edifi cado e do 
desenvolvimento urbano, 
promovendo a inclusão so-
cial e territorial”, são alguns 
dos objetivos defi nidos com 
esta campanha. 
Recorde-se que o Inqué-
rito às Condições de Vida 
e Rendimento de 2019 
indicava que 9,5 por cento 
das pessoas viviam em alo-
jamentos com sobrelotação, 
e cerca de 4,1 por cento dos 
residentes viviam em con-
dições severas de privação 
habitacional (não ter banho 
ou duche, ou não ter sanita 
com autoclismo, ou ter in-
fi ltrações ou humidade ou 
ainda não ter luz natural 
insufi ciente).

a primeira de muitas outras 
pedras”. 
Recorde-se que a iniciativa 
#aprimeirapedra insere-se 
no programa que a EAPN 
Portugal está a desenvolver 
no âmbito do Dia Interna-
cional para a Erradicação da 
Pobreza (que se assinalou a 
17 de outubro). “É neces-
sário procurar soluções e 
respostas suscetíveis de 
confi gurarem uma política 
de habitação integrada, que 

Frederico Reis e Paula Montez entregaram o tijolo a Leopoldo Rodrigues 


