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CHUVA PREVISTA PARA O FIM-DE-SEMANA NÃO SERÁ SUFICIENTE

Seca severa
avança no distrito

TEMPO Associação de agricultores diz que as culturas de outono e inverno estão a ser muito castigadas. Alterações climáticas são a explicação.
FOTO ARQUIVO RECONQUISTA
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Se tudo correr como estava previsto a meio desta
semana, no próximo domingo pode chover em
todo o distrito de Castelo
Branco. Não é suposto esta
informação ser notícia num
mês como fevereiro mas
uma boa parte da região
encontra-se atualmente em
seca severa, o nível abaixo
da seca extrema. Afeta sobretudo as áreas dos concelhos de Castelo Branco
e Idanha-aNova mas também parte do concelho do
Fundão, Penamacor e Vila
Velha de Ródão. O resto
do distrito encontra-se em
seca moderada, de acordo
com o mapa disponibilizado pelo Instituto Português
do Mar e da Atmosfera. Em
dezembro a seca fraca era a
realidade de grande parte do
território da região
“Praticamente tivemos um
outubro com alguma chuva
e o verão de São Martinho
prolongou-se para dezembro”, explica o meteorologista Costa Alves, que fala
num bloqueio provocado
por um anticiclone, uma
situação que “é rica em gerar
movimentos descendentes
do ar, justamente os contrários à formação de nuvens
que dão chuva abundante”.
A probabilidade de chover
nos próximos dias “é razoavelmente elevada”, disse
na última terça-feira ao Reconquista baseando-se na
previsão a nove dias. Mas
esta chuva deverá ser fraca
e ter pouca repercussão no
interior.
Secas sempre houve mas
com as alterações climáti-

Falta de humidade compromete culturas
cas estão a tornar-se mais
frequentes, trazendo dezembros e janeiros mais
secos “comparativamente
com os 30 anos anteriores
a 1990”. Como também
têm aumentado as ondas de
calor, assinala Costa Alves.
“Não vemos outra forma
de explicar a instabilidade
do comportamento da atmosfera nos últimos 20 a
30 anos”.
No campo as consequências
estão à vista. “As culturas
de outono e inverno estão
a ser muito castigadas e não
há pastagens para o gado, o
que faz com que as pessoas
tenham de recorrer à com-
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pra de rações e de fenos, o
que vai aumentar os custos”,
diz Mesquita Milheiro, o
presidente da Associação
Distrital dos Agricultores de
Castelo Branco. “Há muitas
pastagens que estão secas e
as culturas de inverno não
se desenvolvem por falta de
humidade”.
Nas culturas de primavera e
verão a esperança é que em
março seja possível recuperar os níveis de armazenamento. Por agora as frutas e
os cereais de regadio, como
o milho, estão numa situação “complexa”.
Mesquita Milheiro fala
numa realidade de secas

“reincidentes” que também
atribui às alterações climáticas, o que leva a associação a insistir na criação de
condições para armazenar
água, com a reestruturação
do regadio da Cova da Beira
e a extensão do regadio ao
sul da Gardunha. Mas a associação considera também
importante que se faça a revitalização dos regadios tradicionais. Quanto a apoios
públicos para responder aos
prejuízos da seca “estamos
num período de transição
(o novo executivo toma
posse no final do mês) mas
penso que o novo Governo
vai ter de decidir algumas
medidas para obviar estes
problemas”.
BARRAGENS A albufeira
de Santa Águeda- Marateca
estava no final de janeiro a
cerca de 90 por cento da
sua capacidade, quando há
um ano estava totalmente
cheia. A de Idanha-aNova
encontrava-se a 81 por cento, quando há um ano estava
também nos 100 por cento.
A Meimoa registava 66 por
cento de armazenamento,
cerca de 20 por cento abaixo dos valores de há um ano.
Esta barragem do concelho
de Penamacor, que serve o
regadio e o abastecimento
público, está desde novembro abaixo da média para
a época. Na barragem da
Pracana, abastecida pelo rio
Ocreza, janeiro terminou
com a capacidade a 44 por
cento quando a média para
a época é de 60 por cento.
Os dados são do Sistema
Nacional de Informação
dos Recursos Hídricos, que
faz a atualização dos valores
no primeiro dia do mês.
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Covid não é a principal
causa de internamento
O número de casos ativos de
Covid-19 está em tendência de queda no concelho
de Castelo Branco, tendo
regressado a valores abaixo
dos dois mil no início desta
semana. Apesar de na terçafeira (últimos dados conhecidos ao fecho desta edição)
o número de infeções ter
voltado a estar acima das
2200 é ainda assim um dos
números mais baixos desde
o início do mês. O número
de casos diários tem andado
habitualmente na casa das
duas centenas desde o dia 2
de fevereiro e nos primeiros
oito dias deste mês o número
de recuperados superou o de
novos casos em seis e em três
destes dias foi mesmo mais
do dobro na comparação
com os infetados. Ao fecho
desta edição havia 2217 casos ativos em Castelo Branco,
125 em Idanha-aNova, 64

em Penamacor e 102 em Vila
Velha de Ródão. No pinhal
estavam contabilizados 182
casos em Proença-aNova,
132 em Oleiros, 374 na Sertã
e 72 em Vila de Rei.
A Unidade Local de Saúde
de Castelo Branco registou
na última semana mais três
mortes associadas à Covid19. As duas mais recentes
foram conhecidas na terçafeira e dizem respeito a doentes de Castelo Branco
e Penamacor que tinham
doença cardíaca, apurou o
Reconquista. Um dos falecidos era nonagenário. No
hospital o internamento
está cheio mas são poucos
os que apresentam covid
como diagnóstico principal,
havendo doentes cirúrgicos,
insuficientes renais e situações de fim de vida.
JF

Aviso n.º 01/TSDT/2022/SRH/ULSCB
Bolsa de reserva de recrutamento Concurso para
Bolsa de Reserva de Recrutamento de Técnico de
Cardiopneumologia da carreira de Técnico Superior
de Diagnóstico e Terapêutica – TSDT
1 — Nos termos do n.º 3 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 18/2017, de
10 de fevereiro tendo em conta o disposto no art. 7º/1. o) do Anexo III
da Lei, faz-se público que por deliberação do Conselho de Administração
de 26.11.2021, se encontra aberto, pelo prazo de dez dias úteis, procedimento concursal para bolsa de reserva de recrutamento, destinado ao
recrutamento de Técnicos de Cardiopneumologia da carreira de Técnico
Superior de Diagnóstico e Terapêutica – TSDT, carreira contemplada
no mapa de pessoal da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco,
EPE, para celebração de contrato individual de trabalho sem termo ao
abrigo do Código do Trabalho, nas condições e requisitos permitidos
e termos legais em vigor.
2 - Os requisitos, os critérios de avaliação, os métodos de seleção, a
composição do júri e outras informações de interesse para a apresentação
das candidaturas e para o desenvolvimento do procedimento concursal
para bolsa de reserva de recrutamento para TSDT-Cardiopneumologia
da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, EPE. em apreço, constam de ata afixada no expositor do Serviço de Recursos Humanos da
ULSCB, de publicação para consulta na página da intranet e na página
da ULSCB, EPE, acessível em http://www.ulscb.min-saude.pt, a partir da
data da publicação do presente extrato no jornal. 04.02.2022. — A Vogal
Executiva – Diretora Clinica Hospitalar do Conselho de Administração
da ULSCB, EPE Dra. Maria Eugénia André.
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