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Após um arranque vertiginoso, o número de infetados no distrito fechou a 
semana mais ou menos estabilizado. Grândola tem identificada uma cadeia de 

transmissão. Nesta edição, entrevistamos o Delegado Regional de Saúde da RLVT 
e fazemos um ponto de situação em várias frentes do combate à Covid 19.

Somos informação 
segura e confirmada. 
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ENTREVISTA EXCLUSIVA COM MÁRIO DURVAL, DELEGADO REGIONAL DE SAÚDE DA RLVT

Na luta imensa contra
“as manhas” do vírus
Tem estado no centro do furacão. É o responsável de saúde pública 
da Região de Lisboa e Vale do Tejo, que inclui os ACES da península de 
Setúbal. Mário Durval não desdramatiza a situação, mas também não vai 
além do cenário que a doença nos está a impor. Afirma que “todos os 
primeiros casos registados na região foram importados, porque houve 
muita gente a viajar”, e garante que as autoridades de saúde estão a fazer 
tudo para travar a pandemia.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

Tem havido algumas dúvidas sobre os 
números oficiais divulgados, há pelo 
menos discrepâncias. Encontra alguma 
razão para isso?

Os números têm duas origens, uma 
delas é através do Sistema de Notifica-
ção Obrigatória, uma plataforma nacio-
nal a que os médicos estão obrigados 
a responder na hora, havendo mesmo 
sanções para os profissionais que não o 
façam. É uma lista de algumas dezenas 
de doenças, a que agora se acrescentou 
esta da Covid-19. A outra é uma linha de 
apoio ao médico, admitindo-se que não 
esteja a funcionar logo de imediato. Daí 
poder haver algum hiato de informação, 
que considero não ser nada de substan-
cial no momento que estamos a viver.

Podemos então confiar  nos números
da DGS?

Claro que sim. A haver alguma discre-
pância, como diz, não é relevante, sendo 
que esses casos fora do sistema, podem 
demorar algum tempo, mas acabarão 
por configurar as estatísticas reais. 

Diga-me como está o seu nível de preo-
cupação com a região de Setúbal, agora 
que entrámos na fase mais crítica, a da 
mitigação...

Preocupação máxima, embora não 
tenhamos a exata noção como a situação 
se irá desenvolver aqui, no nosso caso, 
porque estamos perante uma pandemia 
nova, com experiências muito diversas e 
estratégias diferentes em muitos países. 
O próprio vírus, como se sabe, tem reve-
lado algumas modificações, com várias 
estirpes já apresentadas. E não há his-
tórico suficiente para podermos aferir 
a evolução da pandemia. Espero, since-
ramente, que no nosso caso, o trabalho 
que temos empreendido possa conter a 
dimensão mais extrema, para que não 
cheguemos a situações como se verifi-
cam noutros países. 

Como em Espanha ou Itália?
Sim, são países mesmo aqui ao lado. 

Neste momento, tudo é incógnito. Ten-
tamos controlar, há um trabalho enorme 
dos delegados de saúde, nomeadamente 
para forçar o isolamento social, mas não 
dominamos todas as variáveis desta pan-
demia, nem as suas consequências.

Esta fase crítica significa uma perda de 
controlo das cadeias de transmissão 
ativas. É isso...

Isso parece óbvio, porque já não do-
minamos a transmissão comunitária e, 
sobretudo, não dominamos as manhas 

do próprio vírus. Por isso, é difícil prever 
onde nos situamos no ataque à pande-
mia, mas tenho muita confiança no nos-
so trabalho, nomeadamente nos nossos 
profissionais na região. 

Não ponho a hipótese de atingirmos 
um estado de caos total, mas todos sabe-
mos que vai ainda crescer mais e mais. 
Repare que nem podemos ainda ajuizar 
os efeitos da quarentena, são catorze 
dias, no mínimo, é precisar deixar que 
esse limite de tempo seja concluído. 

Quais as zonas que mais o preocupam 
face ao que está assinalado?

Há alguns ACES com mais casos que 
outros, mas fundamentalmente pode-
mos definir que as zonas mais urbanas, 

Falta  de formação  nos lares de idosos
A situação nos lares da região é agora “uma preocupação acrescida”, diz ao 
Semmais, Mário Durval. Para além do óbvio, o responsável afirma que a “falta 
de formação do pessoal”, é uma das questões mais críticas. “Embora obrigatória 
por lei, a formação é muito insuficiente, e nem todas essas instituições agiram 
de imediato com planos de contingência”, salienta. Mas garante que os serviços 
de saúde pública “vão ter que ter disponibilidade para ajudar nessa formação”.

onde há maior concentração de pessoas, 
maior contato social, como é o caso Arco 
Ribeirinho, Barreiro, Montijo, Moita, no-
meadamente. 

São concelhos onde existe uma gran-
de acumulação de pessoas nos trans-
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A MEDIDA está contemplada no pla-
no para a fase de mitigação de combate 
à doença que, esta quinta-feira, entrou 
em vigor. No distrito existem cinco ADC 
- Áreas Dedicadas à Covid que, entre cen-
tros de saúde, tendas e outras unidades 
de cuidados de saúde primários estão 
dedicadas exclusivamente a suspeitos e 
doentes. 

De acordo com Administração Regio-
nal de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (AR-
SLVT), os recursos humanos e materiais 
foram reorganizados e cada ADC terá um 
médico, um enfermeiro, um assistente 
operacional, um administrativo e uma 
equipa de limpeza.

Estão preparadas para receber uten-
tes com suspeitas de ter contraído o ví-
rus, evitando assim as deslocações aos 
hospitais ou a centros de saúde comuns, 
onde o risco de propagação da doença é 
mais elevado. Além de casos suspeitos, 
como explicou na quarta-feira a direto-
ra-geral da Saúde, Graça Freitas, vai ha-
ver a partir de agora “quatro situações 
diferentes de doença”, sendo uma delas, a 
de “casos moderados”, atendida nas ADC. 
Os doentes ligeiros ficam no domicílio, os 
graves, mas não críticos, são atendidos e 
avaliados nos hospitais, e os críticos são 
internados.

A ARSLVT avisa ainda que “deverão 
aceder às ADC, preferencialmente, os 
utentes com sintomas respiratórios e que 
previamente tenham contactado a Linha 
SNS 24 (808 24 24 24)”.

Distrito tem cinco
Áreas Dedicadas 
à Covid

portes públicos. E esse, por exemplo, é 
um fator que não ajuda na contenção do 
problema e, antes pelo contrário, contri-
bui para o contágio rápido próprio desta 
pandemia.

Palmela parece estar na cauda dos núme-
ros, ainda sem casos declarados... Tem 
alguma explicação?

Pode não ter agora, mas é natural que 
venha a ter. É um concelho mais rural e 
com uma população mais distribuída no 
seu território. Sesimbra, por exemplo, 
tem uma zona urbana, mas também uma 
forte zona rural, com exceção da Quinta 
do Conde. Aí, sim, podemos falar de uma 
zona populacional mais densa. 

Está alguém a sistematizar os números, a 
percebê-los e a estudá-los?

Vamos ter que os estudar, a nível lo-
cal, mas sobretudo a nível nacional, mas 
não temos grandes números que justifi-
quem esses estudos. Podiam verificar-se 
surtos num bairro, o que não acontece. 

Em pandemia, 
testar antes 
de cinco dias
não é muito fiável!

ADC no distrito

“
Já não dominamos 
a cadeia de 
transmissão 
comunitária e, 
sobretudo,
não dominamos as 
manhas do próprio 
vírus. Por isso é 
difícil prever
onde nos situamos 
no ataque à 
pandemia.

Nem os números ocorridos em conce-
lhos como Almada, Barreiro ou Setúbal, 
são, nesta fase, algo que justifique em-
preender estudos epidemiológicos se-
gundo os cânones habituais.

Mas há cadeias de contacto identificadas, 
o vírus foi ‘importado’...

No início foi, todas as pandemias têm 
esse eixo de ligação, começam num sítio 
e extravasam se não forem contidos os 
surtos e as epidemias. 

Mas a coisa vai mudar, está a mudar, 
para uma transmissão comunitária, che-
ga a todos, vai “democratizar-se”. 

E porque é que, no nosso caso, a faixa etá-
ria mais afetada são pessoas de 40 anos?

Assemelha-se à nossa pirâmide etá-
ria, mais na idade intermédia, com os 
mais jovens e crianças a registarem mui-
tos menos casos. Os mais idosos é um 
caso à parte, porque as taxas de incidên-
cia nesta faixa vai subir, por serem mais 
vulneráveis. 

O que lhe posso dizer, é que o maior 
número de casos situa-se entre os 30 e os 
50 anos, e isso muito se deveu às pessoas 
que viajaram pelo estrangeiro, em espe-
cial na época carnavalesca. 

Os primeiros focos surgiram daí. To-
dos os primeiros casos têm origem em 
pessoas que estiveram no exterior.

“Para as pessoas que foi necessário 
testar na nossa área de atividade, não 
faltaram testes”, garante o delegado Re-
gional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 
“O que não houve, nem haverá, é aquela 
abundância a que estamos habituados, por 
uma razão muito simples, não havia stock, por-
que não existia a doença”, acrescenta. Mário Durval 
diz que, em pouco mais de três meses, a velocidade dos acontecimentos 
“tem sido vertiginosa e alucinante”. E não é apologista dos testes rápidos, 
porque, acentua, “os que estão disponíveis no mercado não são muito 
fiáveis”. Por outro lado, clarifica, “os testes só se revelam eficazes a partir de 
cinco ou seis dias de evolução da doença”. “As pessoas pensam que o teste 
é a salvação, mas o que apenas nos diz é se determinada pessoa está ou não 
infetada, porque, afinal, continua a não haver tratamento específico para 
esta nova doença”, finaliza.

O objetivo é evitar 
deslocações aos 
hospitais ou centros 
de saúde com doentes 
comuns, diminuindo 
assim o risco de 
contágio da Covid-19. 

TEXTO ANABELA VENTURA
IMAGEM DR

 ACES ALMADA SEIXAL
Pragal (Almada)
Telefone: 212 725 530
Rua Abel Salazar, 2800-501 Pragal
Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 
8H às 20H | Domingo das 8H às 20H
Início de atividade a 26/03/2020

USF TORRE DA MARINHA (Seixal)
Telefone: 212 274 330
Rua Distrito Lobato - Quinta de Cima, 
2840-348 Seixal
Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 
8H às 20H | Domingo das 8H às 20H
Início de atividade a 26/03/2020

ACES ARCO RIBEIRINHO
Alcochete
Telefone: 212 349 330
Rua Capitão Salgueiro Maia, 2890-041 
Alcochete
Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 
8H às 20H | Domingo das 8H às 20H
Início de atividade a 26/03/2020

BARREIRO
Telefone: 212 101 376
Rua Real Fábrica do Vidro, 2830-516 
Coina
Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 
8H às 20H | Domingo das 8H às 20H
Início de atividade a 26/03/2020

ACES ARRÁBIDA
Setúbal
Telefone: 265 420 290
Centro Hospitalar de Setúbal, Rua Ca-
milo Castelo Branco, 2910-446 Setúbal
Dias Úteis das 8H às 20H | Sábado das 
8H às 20H | Domingo das 8H às 20H
Início de atividade a 23/03/2020
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SEIS CASOS EM GRÂNDOLA COM CADEIA DE TRANSMISSÃO “CONTROLADA”

Susto no Litoral Alentejano
em semana de altos e baixos
A semana arrancou com um grande aumento de casos no distrito e acabou 
por estabilizar. Mas o foco de seis casos em Grândola pregou um grande 
susto a sul. Neste caso, a cadeia de transmissão parece estar controlada. 
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

A CONFIRMAÇÃO de seis novos casos de 
infeção pelo coronavírus, em Grândola, 
foi o maior sobressalto desta semana no 
distrito, que conta agora, segundo os da-
dos oficiais divulgados ontem, sexta-fei-
ra, pela Direção Geral de Saúde, com 101 
registos, dos quais 35 em Almada, nove 
no Seixal, nove Setúbal, seis no Barreiro, 
seis em Grândola, cinco na Moita, quatro 
no Montijo, quatro em Sesimbra e três em 
Alcochete.

A situação no Litoral Alentejano é 
ainda considerada “não muito preocu-
pante”, uma vez que, segundo confirmou 
ao Semmais o presidente da Câmara de 
Grândola, Figueira Mendes, “está iden-
tificada a cadeia de transmissão” que 
originou os seis casos, todos estrangeiros 
(espanhóis, colombianos e chilenos) que 
trabalham na construção de uma vivenda 
numa zona rural do concelho.

A mesma fonte adiantou ao nosso 
jornal que há “um número assinalável” 
de outros trabalhadores na mesma obra 
que se encontram em quarentena, sen-
do provável que “mais alguns” destes 
estrangeiros possam ter contraído a 
doença. “Ao que se sabe, o primeiro infe-
tado veio de Espanha e conviveu de perto 
com todos os outros, gerando esta cadeia 
de transmissão. Podem haver mais casos 
nos próximos dias, mas as autoridades 
identificaram o foco e estão a controlar a 
situação”, garantiu o autarca.

Para além desta cadeia de trans-
missão, o Semmais apurou que os 
números do Litoral Alentejano podem ser 
maiores. Os primeiros dois casos terão 
sido detetados em Alcácer do Sal, mas 
pelo menos um dos casos, uma mulher de 
meia idade, foi encaminhado para o Cur-
ry Cabral, em Lisboa, onde a doente tem a 
residência principal, pelo que a situação 
foi registada na capital.

As fontes contatadas pelo Semmais 
falam mesmo de doze casos ocorridos 
no Litoral Alentejo, situação que pode 
ser confirmada a partir de hoje, sábado, 
uma vez que o modelo de divulgação dos 
resultados vai ser alterado, segundo ex-
plicou a diretora-geral de Saúde, Graça 
Freitas. “Os dados têm estado a ser trans-
mitidos a partir das administrações re-
gionais da saúde, e vão passar a ser dados 
pelos hospitais”, disse.

Os responsáveis do Hospital do Lito-
ral Alentejano confirmam que é “difícil” 
a contagem dos números”, uma vez que, 
explicou ao Semmais Luís Matias, pres-
idente do conselho de administração do 
Hospital do Litoral Alentejano, “há pes-
soas que estão temporariamente aqui, 

mas depois o que conta são os locais de 
residência permanente”.

Neste momento, a mesma fonte con-
firma não haver “qualquer transmissão 
comunitária” e que “estão a ser seguidos 
todos os casos de pessoas que conta-
taram com os doentes de Grândola. “Nes-
ta rede de contágio temos uma série de 
pessoas em vigilância ativa”, disse o ad-
ministrador.

Na unidade hospitalar “está tudo 
preparado em função do plano de con-
tingência”, até porque praticamente toda 
a atividade normal, das cirurgias às con-
sultas externas “estão paralisadas”, a não 
ser para situações mais urgentes, fora do 
raio da Covid-19. O problema, diz Luís 
Matias, é se se registar “um aumento 
abrupto” de casos de coronavírus. “Nesse 
caso, a situação pode complicar, porque 
face ao que se tem visto em outros hos-
pitais, existe uma grande pressão sobre 
todos os profissionais de saúde”, acentua. 

O ESTRANHO CASO DA CASA 
DO PROFESSOR DE SETÚBAL

Durante esta semana ficou também a 
saber-se que o idoso, de 96 anos de idade, 
dado como infetado na Casa do Profes-
sor de Setúbal teve alta, após os testes à 
Covid-19 terem dado negativo. Também 
os testes feitos à médica do Hospital de 
Setúbal, que ali presta serviço, também 
deram negativo, o que significa que de-
pois de tanto alarido, não há casos regis-
tados na instituição.

Ainda assim, segundo o Semmais 
apurou, ontem, ainda havia pessoal e 
idosos em isolamento profilático. Num 
documento dirigido às famílias dos cerca 
de 65 idosos residentes na Casa do Pro-
fessor de Setúbal, a direção da Associação 
de Solidariedade Social dos Professores, 
que gere a unidade, afiançava que “o 
contexto ainda é de elevado risco, pelo 
que não vamos baixar a guarda e aliviar 
procedimentos do Plano de Prevenção e 
Contingência”. 

Este estranho caso de informação 
a conta-gotas, teve início, no dia 22 de 
março, através de uma notícia de um 
jornal local, que dava conta de um alega-
do foco de coronavírus, transmitido por 
uma médica. 

A presidente da ASSP afirmou, no 
mesmo dia, ao Semmais, a existência de 
mais três casos, numa altura em que di-
reção, funcionários e residentes geriam 
“uma situação de pânico”, como confir-
maram várias fontes ligadas à instituição. 
Ontem, ficou tudo mais claro: Não há, 
nem nunca houve casos confirmados.
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Cruz 
Vermelha
no limite 
A Cruz Vermelha de Setúbal 
tem uma ambulância 
adaptada para a Covid-19, 
mas os socorristas ressente-
-se com a falta de materiais 
de proteção. também ao 
desporto. 
TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

ALÉM das duas ambulâncias habitualmente dis-
poníveis, a delegação de Setúbal da Cruz Vermelha 
Portuguesa foi equipada com uma das doze ambu-
lâncias que, a nível nacional, foram preparadas es-
pecificamente para transportar suspeitos e infeta-
dos com a Covid 19. 

António Caiado, Coordenador Local de Emer-
gência, explicou ao Semmais que, apesar de estar 
afeta à delegação de Setúbal, esta ambulância não 
tem “uma área de atuação específica. Vamos a outros 
distritos onde haja necessidade de transporte”. 

Com o número de casos a aumentar, esta neces-
sidade é cada vez maior e foi preciso dar formação 
às equipas que estão no terreno, em grande parte 
constituídas por voluntários. “Entre profissionais e 
voluntários temos a trabalhar connosco cerca de 40 
socorristas. Foi preciso ensinar-lhes a usar os equi-
pamentos, a minimizar os riscos e como fazer a de-
sinfeção posterior ao transporte e agora estamos a 
funcionar em escalas de prevenção.” 

Segundo António Caiado, por enquanto os meios 
de resposta têm sido suficientes, mas prevê que a si-
tuação venha a complicar-se no pico da pandemia, 
sobretudo devido à escassez de materiais de prote-
ção (máscaras, viseiras, luvas, etc.): “Estamos com 
grandes dificuldades em encontrá-los no mercado 
devido à escassez e à especulação, os preços dispa-
raram. Se quanto à escassez pouco haverá a fazer, 
no que respeita a esta especulação absurda podem e 
devem ser tomadas medidas.”

No sentido inverso, também têm sentido o apoio de 
empresas com “consciência social e humana” que lhes 
têm oferecido alguns dos materiais necessários: “Ain-
da hoje recebemos 50 viseiras doadas por uma empre-
sa de Lisboa que vamos partilhar com o Seixal porque 
eles também precisam e temos de ser solidários.” 

Ainda assim, a onda de solidariedade não basta 
para suprir as carências, por isso deixa um apelo: 
“Gostava muito que a Proteção Civil olhasse para as 
outras instituições que andam no terreno. A maioria 
das nossas equipas, como já disse, são constituídas 
por voluntários e não vamos arriscar. Se não tiverem 
os equipamentos fundamentais, não podemos pô-
-los a trabalhar desprotegidos e são eles que fazem 
chegar os doentes aos hospitais.”

TODOS OS MEIOS SÃO POUCOS

P
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Socorristas podem vir a ter falta 
de materiais de proteção
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AUTARQUIAS EXTRAVASAM ESCALÃO A DA AÇÃO SOCIAL  

‘Cabazes’ dos alunos reforçados 
A maioria das autarquias do distrito está a fornecer refeições para além dos 
alunos do escalão A, que comiam nos infantários e nas escolas. As ações estão a 
ser aplicadas em função das carências sinalizadas no agregado familiar. 
TEXTO NUNO RAMALHO IMAGEM DR

“FOME é fome”, afirma Felícia Costa, 
vereadora de Ação Social do município 
de Sesimbra, e “necessidade de comida 
é necessidade de comida”. É com esta 
linha em mente que a autarquia tem 
acompanhado os alunos carenciados do 
pré-escolar e do primeiro ciclo do con-
celho, e ido muito além do que foi pedi-
do pela tutela. 

Além de terem estendido o apoio que 
davam a todas as crianças do escalão A da 
Ação Social Escolar (ASE) às do escalão 
B, “que não tinham direito a receber re-
feição gratuita mas, por via dos impactos 
económicos, começam a estar em situa-
ções complicadas”, passaram a entregar 
o almoço no domicílio e a assumir o en-
cargo de casos em que o menor sob alça-
da da autarquia tem irmãos mais velhos. 
“Não fazia sentido entregar comida a uma 
criança e o irmão mais velho, só porque 
não é da responsabilidade da câmara, não 
comer”, justifica ao Semmais a vereadora.

Também a Câmara do Seixal alargou 
os apoios aos alunos do escalão B, por 
colocar na balança a situação económi-
ca em que vivem os agregados familiares 
mais carenciados. A falta de emprego, a 
redução dos salários a uma percentagem 
ou mesmo a suspensão do pagamento 
têm “agravado a situação das famílias, 

muitas delas monoparentais”, considera 
Manuela Calado, vereadora do Desenvol-
vimento Social do Seixal. Mesmo os agre-
gados que não estão referenciados pela 
ASE, “quando pedem ajuda - seja para a 
aquisição de medicamentos, alimentos 
ou outras necessidades -, são encami-
nhadas para a entidade que melhor os 
possa ajudar”, sublinha. Também Palmela 
e Moita optaram por não distinguir esca-
lões no auxílio aos mais carenciados. 

MUNICÍPIOS NÃO MEDEM ESFORÇOS 
PARA APOIAR AS FAMÍLIAS 

Apesar de limitarem a refeição ao es-
calão A, Setúbal e Sines incluíram os ensi-
nos básico e secundário na possibilidade 
de subscrever os apoios alimentares. Ri-
cardo Oliveira, vereador da Educação sa-
dino, garante estar a cumprir com o que 
foi pedido pela tutela mas admite ir mais 
longe. “O que está previsto é o almoço 
mas, se alguma família pedir reforço, nós 
forneceremos”, afirma. Alcácer do Sal, Al-
cochete, Barreiro, Montijo e Santiago do 
Cacém ficam-se pelo apoio às crianças do 
escalão A.

Ao que o Semmais conseguiu apurar, 
à excepção do Seixal - que tem registado 
uma taxa de adesão “elevada” -, a procura 
tem sido residual. Fatores como a vergo-

nha de assumir as carências, o respeito 
pelas medidas de contenção (nomeada-
mente, ficando em casa), e os cabazes de 
bens essenciais levados pelas equipas de 
ação social às famílias, são os motivos 
mais citados pelas autarquias. Contudo, 
todas se afirmam disponíveis para serem 
contactadas e darem resposta às necessi-
dades dos agregados familiares.

No caso de Sesimbra, além das re-
feições escolares, o município passou a 
garantir apoio psicológico e acompanha-
mento dos estudos através da Internet ou 

linha telefónica, para crianças que não te-
nham acesso à rede. Medida semelhante 
foi tomada pela Câmara de Alcácer do Sal, 
que disponibiliza a todos os alunos do 1º 
ciclo e pré-escolar - incluindo os mais ca-
renciados - o acesso a aulas virtuais via 
internet. Apesar dos vários contactos, foi 
impossível obter os dados das autarquias 
de Grândola e Almada.

Câmaras municipais estão a aumentar os 
apoios a outros membros das famílias
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Pedidos de ajuda alimentar 
disparam no distrito 

Em menos de uma semana, 
a Rede de Emergência 
Alimentar, recebeu cerca 
de 300 pedidos de famílias. 
O auxílio, até então 
prestado no distrito, pode 
estar em causa devido 
ao encerramento de 
instituições de apoio social. 

TEXTO ANABELA VENTURA
IMAGEM DR

A PANDEMIA de Covid-19 está a deixar 
marcas profundas no que se refere à dis-
tribuição de alimentos, em todo o distrito 
de Setúbal. 

O alerta é da presidente do Banco Ali-
mentar e responsável pela Rede de Emer-
gência Alimentar, que chama a atenção 
para o elevado número de instituições de 
solidariedade social que diminuíram a sua 
atividade ou, em casos mais extremos, en-
cerraram.

Isabel Jonet, em declarações ao 
Semmais, diz que o distrito de Setúbal é, 
atualmente, o segundo do país com maior 
número de pedidos de ajuda. “No universo 
de infantários, creches, IPSS e instituições 
de solidariedade social há a registar inú-
meros encerramentos, tal como deixou de 
se fazer muito do apoio domiciliário e a 
idosos”, disse. 

“Mais de 75 por cento dos pedidos de 
apoio que nos têm chegado são de pes-
soas que antes de declarada a pandemia 
de Covid-19 não recorriam à ajuda ali-
mentar, explicou a mesma responsável, 
dando desse modo um indicador claro do 
aumento de pessoas desempregadas.

Mas, a falência dos apoios sociais não 
se restringe e afeta apenas aos jovens e 
idosos. Parte significativa da população 
ativa já está a sofrer as consequências. 
“Estamos a falar de pessoas que vivem 
na situação de ‘chapa-ganha, chapa-gas-
ta’. Recebem no final do mês e esse ven-
cimento já está destinado a despesas, 
como a renda a água e a eletricidade”, 
disse Isabel Jonet, acrescentando que, em 
menos de uma semana, foram recebidos 
cerca de 300 pedidos de auxílio do distri-
to. “Falamos, sobretudo, de mulheres que 

trabalhavam em limpezas, no catering, 
prestadores de serviços, cabeleireiras, que 
perderam o trabalho e não vão ter ordena-
do no final do mês”. No país haviam já sido 
registados mais de um milhar de pedidos 
de auxílio alimentar, sendo que a maior 
percentagem dos mesmos se verificou em 
Lisboa e Setúbal. Para Isabel Jonet tal cir-
cunstância deve-se à precaridade laboral 
nos respetivos distritos.

A presidente do Banco Alimentar, que 
elogia o espírito de sacrifício de todos os 
voluntários que ainda subsistem, diz que 
neste momento “é preciso conhecer o que 
há, encaminhar as situações de necessi-
dade para as instituições que ainda estão 
abertas, mobilizar juntas e câmaras para 
poderem reforçar a Rede de Emergência 
Alimentar e evitar situações de rutura ou 
sobreposição”.

Tetos para sem abrigo
DISTRITO IMPROVISA RECOLHIMENTO PARA QUEM MORA NA RUA 

Instituições e 
municípios tentam 
encontrar soluções. 
Requisitam-se 
pavilhões, formam-
-se equipas de 
intervenção e 
tentam assegurar-se 
refeições e cuidados 
de higiene. Mas 
tudo parece pouco 
para fazer frente 
a uma situação 
de pandemia em 
crescendo. 
TEXTO ANABELA VENTURA
IMAGEM DR

A PANDEMIA de Covid-19 fez emergir, 
para além das situações de contágio e 
alastramento do vírus, um outro proble-
ma: O que fazer com as pessoas sem abri-
go, um dos grupos sociais mais expostos. 
Nos concelhos de Almada, Barreiro, Sei-
xal e Setúbal apesar de existirem equipas 
preparadas para lidar com este problema 
e também alguns locais prontos para os 
receber, há o receio de que os meios dis-
poníveis sejam insuficientes. O Semmais 
falou com responsáveis das instituições 
que atuam junto destas comunidades e 
ficou a par das realidades. “Estamos a ten-
tar criar soluções para os vários casos e, 

sobretudo, para as populações em risco 
que conhecemos. Em Almada já tínhamos 
criado um espaço de emergência junto aos 
bombeiros, espaço esse que neste contex-
to se nos afigura como insuficiente, pelo 
que, graças à colaboração com o Liber-
dade Futebol Clube, foi possível adaptar o 
pavilhão na Cova da Piedade, que fica com 
20 camas”, disse a presidente da Câmara 
Municipal, Inês de Medeiros. Este espa-
ço, conforme confirmou depois o diretor 
municipal do Desenvolvimento Social e 
coordenador do Núcleo de Planeamento 
e Intervenção Sem-Abrigo (NPISA), Mário 
Silva, tem a possibilidade de ser aumenta-
do. “Em Almada temos identificadas mais 
de 90 pessoas em situação de sem abrigo. 
Se for necessário passar a outro novo es-
paço, não haverá problema. Em função da 
necessidade responderemos”, afirmou.

Nesta cidade, onde a maior parte dos 
sem abrigo costuma usufruir de apoios 
sociais em Lisboa, os responsáveis autar-
cas garantem que tudo está preparado em 
termos de higiene e limpeza, assim como 
no que se refere às questões de seguran-
ça. “No pavilhão, que é grande e permite o 
devido distanciamento, existe uma sala de 
isolamento”, adiantou Mário Silva que, no 
entanto, refere que a situação de Almada 
não é extensível a todo o distrito onde, diz, 
existe grande carência de estruturas de 
auxílio a esta franja da população.

ESFORÇOS REDOBRADOS PARA TENTAR 
PROTEGER OS MAIS DESPROTEGIDOS 

Também nos Seixal, que a par de Alma-
da são os concelhos do distrito com maior 
número de pessoas identificadas como 
portadoras do vírus, a situação merece 
especiais cuidados. Fernando Marques, 
presidente da associação de solidariedade 
Criar-T, diz que é esta instituição quem, 

neste momento, está a servir 15 refeições 
diárias aos sem abrigo. 

Fernando Marques tem a informação 
de que poderão ser colocadas camas para 
acolhimento no pavilhão do Independen-
te Futebol Clube Torreense, na Arrente-
la, embora não consiga precisar quantas 
pessoas ali poderão ficar. Diz, também, 
que tem conhecimento de que a câmara 
municipal poderá avançar para um outro 
espaço de acolhimento. 

O estado de emergência para os sem 
abrigo já bateu à porta das entidades de 
Setúbal. Clara Vilhena, que é responsável 
pelo Centro Social São Francisco Xavier 
(da Cáritas) e coordenadora do Núcleo de 
Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo 
(NPISA) diz que antes de a pandemia ter 
sido declarada existia na cidade um espa-
ço de alojamento para 12 homens e duas 
mulheres, situação que foi sensivelmente 
melhorada durante a semana, com a ob-
tenção de um salão onde é possível colo-
car a dormir mais 20 pessoas.

“Pedimos à autarquia, que nos cedeu 
os colchões e, para as pessoas que quei-
ram lá ficar, asseguramos a alimentação, 
higiene pessoal e fazemos a monotoriza-
ção da temperatura corporal de manhã e 
à noite. Mas a nossa maior preocupação 
é mesmo a camarata da Cáritas, que não 
tem espaço e onde se encontram seis pes-
soas a dormir numa zona muito reduzida”, 
contou Clara Vilhena.

Os recursos humanos em Setúbal es-
tão condicionados, tal como nos outros 
concelhos. Clara Vilhena diz que de um 
total de 28 funcionários existem sete a 
trabalhar no terreno e outros tantos a 
dar apoio a partir de casa, restando ain-
da três técnicos. As restantes pessoas, 
por terem filhos pequenos, permanecem 
fora de atividade.

Instituições estreitam sinergias 
para proteger sem abrigo

“Abrimos a camarata para que os que 
quiserem, se poderem deitar. O grande 
problema é que estão a consumir muito 
álcool. Por vezes é complicado”, afirma a 
mesma responsável, sublinhando que a 
intenção, para prevenir contágios, é evi-
tar que os sem abrigo não se juntem to-
dos nos mesmos locais onde vão fazer as 
refeições.

Mais complicada é a situação no Bar-
reiro onde, de acordo com a informação 
municipal, apesar de existir um plano de 
emergência para as pessoas sem abrigo, 
não há qualquer espaço onde as mesmas 
possam dormir em caso de necessidade. 
“Nesta fase de emergência Covid-19 en-
contra-se em estudo a adequação de um 
espaço de acolhimento, mas que não tem 
quartos para alojamento”.

“No Barreiro foram criadas duas equi-
pas de rua, constituídas por dois técnicos 
cada uma, que fazem rondas semanais, 
com abordagem individual às situações 
identificadas ou sinalizadas”, afiançam os 
serviços municipais.



8  ⁄ ⁄  28março2020

SOCIEDADE

No distrito existem 385 
instituições de apoio aos idosos

Respostas para cerca 
de 14 mil idosos 

ESPECIALISTA ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA DAS MENSAGENS

No distrito de Setúbal, 
incluindo o Litoral 
Aletejano, existem 
142 lares de idosos, 
considerados por muitos 
como dos locais de 
maior risco no âmbito da 
pandemia. A esses juntam-
-se os 107 Centros de Dia, 
os 25 Centros de Convívio 
e os 111 Serviços de apoio 
domiciliário, respostas 
sociais que prestam apoio 
a quase 14 mil idosos. 

TEXTO ANABELA VENTURA
IMAGEM DR

DESDE CEDO que a Direção Geral de 
Saúde, por indicações da OMS, decretou 
medidas especiais para os serviços que 
acompanham idosos no sentido de fazer 
face à propagação do coronavírus. No 
entanto, as diferentes condições entre 
lares privados com carácter lucrativo e 
as IPSS’s não permitiram que todas as 
respostas sociais se adaptassem da mes-
ma forma. Aliás, o número médio de ido-
sos difere bastante entre estas duas rea-
lidades. Enquanto os privados albergam 
em média quinze idosos, as IPSS’s têm 
em média 38 nas suas valências.

Paulo Lourenço, investigador social 
com vários trabalhos publicados nas 
últimas duas décadas sobre gerontolo-
gia no distrito de Setúbal, admite que o 
facto de se terem tratado os lares como 
empresas, por parte de quem emanou os 
Planos de Contigência, “pode ter sido um 
erro”, e explica: “Sabendo-se que exis-
tem inúmeras empresas públicas e pri-
vadas com mais de 500 trabalhadores, 
que não tiveram a capacidade de testar 
os PPCOVID-19, pensar que o setor so-
cial funciona como se fosse uma empre-
sa, pode ter sido o principal erro.” 

O especialista considera que, face à 
vulnerabilidade das pessoas idosas pe-
rante o vírus, era necessária uma atua-
ção em dois níveis. “Conhecendo-se des-
de 25 de janeiro o impacto da Covid-19 
em Wuhan, na China, e posteriormente 
em Itália, a implementação dos PPCCO-
VID-19 requeria uma atuação em dois 
níveis distintos: o primeiro seria o refor-
ço da prevenção, o segundo a eficácia na 
atuação em caso suspeito”. 

Apesar de Portugal ter atuado no re-
forço da prevenção e ter ditado regras 
para o encerramento de lares de idosos 
ao exterior, impedindo as visitas de fa-
miliares, por exemplo, a verdade é que 
não existem grandes informações sobre 
a forma como estão a ser coordenadas as 
medidas nesta fase em que a pandemia 
já se instalou no país. 

ESPECIALISTA ALERTA PARA CUIDADOS 
A TER COM A COMUNICAÇÃO 

Paulo Lourenço alerta ainda para 
questões que se prendem com a comu-
nicação. Em isolamento, confinados aos 
seus espaços dentro dos lares, muitos 
idosos têm como único contacto com 
o exterior os telefonemas da família e 
os canais de televisão. “A comunicação 
social, que ‘quer sangue’, quer idosos 
mortos com o Covid-19, quer fazer ‘rolar 
cabeças’, principalmente a de dirigen-
tes associativos com cargos políticos ou 
simpatizantes de partidos políticos. 

Era importante ter a noção da ansie-
dade que é gerada nas famílias das pes-
soas idosas que estão institucionaliza-
das, com notícias que colocam em causa 
a confiança nas instituições públicas e no 
Estado. Se no atual contexto de crise não 
houver confiança nestas organizações, 
a pergunta que se coloca é se os idosos 
estarão melhor em casa ou nos lares. 
Importa não se passar a mensagem às 
famílias de que os idosos começaram a 
morrer nos lares, todos infetados com o 
Covid-19, o que é absurdo, destruindo-se 
a imagem das instituições e também da 
entidade que as tutela”. 

Muito de tem falado sobre a realiza-
ção de testes à Covid-19 e sobre a sua ge-
neralização a um maior número de pes-
soas, especialmente junto dos grupos de 
risco e dos profissionais de saúde. O que 
se sabe, através das comunicações diá-
rias da DGS é que nem todos os doentes 
que apresentam sintomas são testados e 
há quem questione se os testes não esta-
rão a ser racionados. Em relação a esta 
questão, Paulo Lourenço acredita que o 
ideal seria testar toda a população idosa, 
mas, por outro lado, dúvida da capacida-
de de resposta das instituições. 

“No atual contexto e situação da evo-
lução da pandemia, efetuar testes a cer-
ca de 5.500 idosos institucionalizados no 
distrito de Setúbal, ou aos 14.000 apoia-
dos pelo setor social, ou aos 189.000 
idosos do território, sem qualquer crité-
rio de seleção face à exposição ao risco, 
poderá ser uma solução. Falta saber se 
haverá capacidade de resposta do SNS 
para tratar os casos positivos.” 

O especialista entrevistado pelo 
Semmais diz que mais importante que 
colocar em causa o SNS ou as institui-
ções de apoio aos idosos, importa agora 
“assumir compromissos com soluções 
práticas, com ação, e prepararmos o 
pós-Covid. 

A principal prioridade é tranquilizar 
as famílias que estão longe, preocupadas 
com os seus familiares. Os danos causados 
nas famílias e nas instituições tomaram 
proporções gigantescas, encontrando-se 
comprometida a confiança nas institui-
ções bem como sua sustentabilidade eco-
nómica a qual já estava com paliativos.”
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ESPECIALISTA ALERTA PARA A IMPORTÂNCIA DAS MENSAGENS

Contingência imposta
cedo na UMNSC

A UNIÃO Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição (UMNSC), no Montijo, man-
tém-se um passo à frente na salvaguarda 
dos utentes e trabalhadores e tem sido 
assim desde fevereiro. “Desde que come-
çámos a ver os primeiros casos em Por-
tugal, arrancámos logo com um Plano de 
Contingência, até antes da Direcção-Ge-
ral de Saúde implementar o seu, criámos 
um para nós, começámos divulgá-lo pela 
população e associados, e a restringir 
muitas coisas nas nossas valências”, con-
ta ao Semmais Pedro Santos, presidente 
da associação.

 Dadas as circunstâncias atípicas de 
um estado de emergência, e para cum-
prir a missão de cariz social, a associação 
decidiu também estender alguns dos ser-
viços a toda a comunidade. “Alargámos 
o serviço de apoio domiciliário, ou seja, 
alimentação, limpeza, higiene, ao resto da 
população, com a missiva de deixar todas 
as pessoas em casa, nomeadamente os 

idosos”, adianta Pedro Santos. O mesmo 
aconteceu com o serviço de farmácia, 
contrariando a lógica de especulação a 
que se assistiu nas últimas semanas, a 
UMNSC passou a garantir a quem procu-
ra um desconto de 10% em todos produ-
tos, ou 20% aos maiores de 65 anos, como 
já faz com os associados.

Apesar das dificuldades no combate a 
um inimigo invisível, Patrícia Soares, en-
fermeira-chefe e membro do conselho de 
administração, vê na prevenção a melhor 
forma de garantir a segurança dos tra-
balhadores e dos mais de 1.000 utentes 
do UMNSC. “Todas as medidas adotadas 
visaram sempre a proteção dos trabalha-
dores da instituição. Estamos bem cientes 
de que só assim é possível garantir a se-
gurança de todos os utentes a permitir o 
serviço de qualidade que sempre procu-
rámos assegurar”, sublinha a responsá-
vel, quanto ao plano de contingência que 
tem adotado para “tentar, a todo o custo, 
quebrar os elos da cadeia de transmissão 
da infeção”. Segundo as mesmas fontes, o 
modo de atuação tem tido bons resulta-
dos, não havendo nenhum caso suspeito 
ou confirmado de infeção pela doença em 
nenhuma das suas valências de apoio a 
idosos e crianças.

O plano de contingência 
da associação entrou 
em vigor em fevereiro. 
Desde então, a entidade 
continua a encontrar 
novas formas para estar 
na linha da frente na 
proteção dos utentes.  

TEXTO NUNO RAMALHO 
IMAGEM DR

UMNSC presta apoio
permanente a mais de mil idosos
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“Os 75 computadores que já temos 
prontos deverão chegar para as necessi-
dades. No entanto, até para suprir outras 
carências e porque é sempre necessário 
dar formação para se iniciar um processo 
como este, não descuramos a aquisição de 
mais material, disse Pedro Dominguinhos.

A seleção dos alunos passou por cri-
térios bem definidos, surgindo à cabeça 
os bolseiros, depois os que estão incluí-
dos em projetos de ação social mas que 
têm até 20 por cento de disponibilidades 
acima do limite e, por fim, os alunos in-
ternacionais e os que se encontram em 
mobilidade.

“Um dos problemas que agora terá de 
ser ultrapassado é o do acesso à Inter-
net por parte dos estudantes que não a 
possuem. Vamos (o IPS) fazer um apelo 
ao Governo para que a possa disponibi-
lizar gratuitamente ou, em último caso, 
a preços acessíveis”, adiantou o diretor 
do Instituto.

O mesmo responsável disse ainda que 
para obter o material informático neces-
sário, o IPS lançou duas campanhas, uma 
junto da sociedade civil, outra dentro do 
próprio Instituto, denominada “Empresta 
ao teu colega”, aproveitando-se assim o 
facto de alguns alunos poderem ter ma-
terial excedentário.

O ensino à distância 
deverá ser uma realidade 
consolidada dentro de duas 
semanas. Estado, autarquias 
e privados estudam 
parcerias para comprarem 
equipamento informático.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO
IMAGEM DR

O MINISTÉRIO da Educação está a pro-
ceder ao levantamento nacional do nú-
mero de estudantes que, sendo econo-
micamente carenciados, não dispõem de 
meios que lhes permitam ter acesso ao 
ensino à distância.

Dentro de aproximadamente duas se-
manas, quando se prevê que a contagem 
esteja concluída, estes deverão ser os pri-

meiros a beneficiar dos equipamentos in-
formáticos que irão ser distribuídos. 

Trata-se uma medida excecional que 
visa combater os efeitos nefastos deri-
vados do encerramento dos estabeleci-
mentos de ensino devido à pandemia de 
Covid-19.

“Não temos, neste momento, quais-
quer números. Encontramo-nos a fazer 
os levantamentos em todas as escolas e 
só depois de os mesmos estarem con-
cluídos é que teremos a noção do que 
é preciso adquirir”, disse ao Semmais o 
secretário de Estado da Educação, João 
Costa.

O investimento não está, portanto, 
contabilizado. De acordo com o secretá-
rio de Estado da Educação, assim que se 
tiver a noção do total a aplicar, não será 
apenas a tutela a suportar as despesas, 
uma vez que estão já concluídas ou em 
fase de negociação parcerias com as au-
tarquias, com outros ministérios e tam-
bém com instituições privadas.

O mesmo responsável disse ainda 
que, enquanto não estiver concluída a 
contagem das escolas relativa aos be-
neficiários do equipamento informático, 
também não será possível indicar quais 
os níveis de ensino que irão ser contem-
plados. “O que temos como certo, para 
já, é que será dada prioridade aos mais 
carenciados”, repetiu.

Para João Costa, no entanto, todo 
este processo não deverá ficar apenas 
pela colocação de meios informáticos 
ao dispor dos alunos mais carenciados. 
“Entregar o equipamento não encerra 
a operação. Queremos (o Ministério da 
Educação) que esta oportunidade sirva 
também para criar pontos de contacto 
com os beneficiários do material, com as 
escolas, os professores e os encarregados 
de educação”.

Tutela prevê concluir o processo
dentro de duas semanas

Escolas procedem à contagem 
de alunos carenciados

Houve formação para 
professores e critérios 
apertados para escolher
os alunos que terão acesso 
ao programa. Para já, 
foram disponibilizados
75 computadores. 

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO
IMAGEM DR

O INSTITUTO Politécnico de Setúbal 
(IPS) iniciou, na passada quinta-feira, o 
ensino à distância. Uma forma de minis-
trar as aulas que a pandemia de Covid-19 
interrompeu, levando ao encerramento 
de todos os estabelecimentos de ensino 
do país e, em simultâneo, a um desafio 
que obriga a várias ações de formação e 
a uma série de acordos para que todos 
os alunos considerados prioritários te-
nham acesso ao novo método. Para já, 
existem 75 computadores para outros 
tantos estudantes.

Pedro Dominguinhos, diretor do IPS, 
contou ao Semmais que para se chegar 
à solução de lecionar à distância houve 
que percorrer um caminho complexo, 
passando pela seleção de material, esco-

lha de bases, ações de formação para os 
utilizadores e até adaptação psicológica 
ao novo método.

“É preciso seguir um conjunto de 
modelos pedagógicos, um conjunto de 
matérias. O ensino à distância não con-
siste apenas em colocar duas pessoas em 
frente a dois computadores. Há vários 
modelos de aulas, desde as mais simples, 
às que se fazem com discussão das maté-
rias, às que utilizam vídeos, às que têm os 
mais variados modos de interação”.

“Temos especiais preocupações com 
o sistema de avaliação, o qual terá de ser 
fiável. Por isso é necessário analisar as 
plataformas existentes”, salientou ainda 
Pedro Dominguinhos, não esquecendo 
de lembrar que este método de ensino 
contempla também aulas e avaliação de 
trabalhos em grupo.

COMPUTADORES JÁ EXISTEM
FALTA AGORA INTERNET

Numa primeira fase, foram feitos in-
quéritos aos estudantes que, por carências 
económicas, solicitaram meios informáti-
cos para poderem ter ensino à distância. 
Depois de analisados os resultados, os 
responsáveis do IPS chegaram à conclu-
são de que, para começar, deverão chegar 
os 75 computadores já preparados.

IPS definiu critérios rigorosos
para atribuir os computadores

NOVA METODOLOGIA LEVANTOU NOVOS DESAFIOS FORMATIVOS   

Politécnico de Setúbal
já ensina à distância

SOCIEDADE
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JOGOS OLÍMPICOS DE TÓQUIO SÓ EM 2021

Atletas com 
sonhos adiados 
Os Jogos Olímpicos são o sonho de qualquer atleta! 
Susana Costa, no triplo salto olímpico, e Simone 
Fragoso, na natação paralímpica, já tinham o lugar 
assegurado, mas os planos ficam adiados até 2021. 
Um misto de compreensão e tristeza assola as atletas.
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

A PREPARAÇÃO estava a ser feita a meio 
gás, mas ainda assim o adiamento dos 
Jogos Olímpicos e <Paralímpicos de Tó-
quio deixa os atletas tristes e ansiosos. 
Susana Costa e Simone Fragoso viram os 
planos de treino completamente altera-
dos face à contingência de terem de ficar 
em casa e o verão que se previa entregue 
à maior competição desportiva do Mun-
do vai ser muito diferente daquilo com 
que contavam. 

Simone Fragoso já tinha garantido a 

presença na prova dos 200 metros esti-
los e preparava-se para conseguir míni-
mos, em abril, nos 50 metros mariposa, 
na prova que decorreria em Sheffield, e 
pretendia também “confirmar uma boa 
posição no europeu”. Planos que vão 
agora, literalmente “por água abaixo”. 

Para já, os treinos são feitos em casa, 
longe da piscina. “Agora ficámos para-
dos em casa. A saúde está em primeiro 
lugar”, diz a nadadora de Palmela que 
vai cumprindo “o plano de treinos físicos 
fornecido pela Federação Portuguesa de 
Natação”. Voltar à água? “Só quando ti-
vermos autorização para isso e depois 
recomeçamos a treinar em força”.

“Sinto-me triste”, confessa, embora 
entenda a importância de se resguar-
dar e a decisão de suspender os Jogos. 
Simone celebra o seu 40º aniversário 
em agosto e estava a planear assinalar a 
data naquela que é a maior competição 
desportiva e à qual todos os atletas so-
nham chegar. 

A marca que garante a presença nos 
Paralímpicos não foi fácil de conseguir, 
mas antes desta paragem obrigatória Si-
mone estava com ritmos de treino “mui-
to elevados” e sabe que agora não vai ser 
fácil voltar a atingir o pico de forma em 

que estava duas semanas antes de parar. 
Psicologicamente o facto de estar para-
da também não ajuda. “Terei de conjugar 
físico e psicológico para chegar ao mes-
mo nível” diz.

SIMONE E SUSANA ALTERNAM OS 
TREINOS COM OUTRAS ATIVIDADES 

Enquanto não pode voltar à piscina 
tenta “manter a cabeça ocupada ao máxi-
mo” até porque já está fechada em casa há 
mais de quinze dias. E como é que se pas-
sam os dias longe da água? “Tento gerir 
da melhor forma! Trato da casa dos meus 
patudos, do meu exercício físico, cozinho, 
leio e vejo séries e filmes” enquanto espe-
ra que tudo isto passe rápido para voltar a 
fazer a vida normal e para voltar a nadar, 
algo que lhe é essencial. E aproveita para 
deixar uma mensagem a todos os atletas 
“temos de manter a cabeça ocupada, con-
tinuar a treinar em casa e não perder a fé, 
garra e a resiliência para continuarmos o 
bom trabalho agora até 2021.”

Susana Costa voltava aos Olímpicos 
este ano depois de ter conquistado um 
9º lugar no triplo salto no Rio de Janei-
ro, em 2012. Já estava apurada através do 
ranking e tentava a qualificação direta 
pela marca ultrapassando os 14,32 me-

tros. Agora os dias de treinos mudaram 
completamente e nada se compara à pre-
paração normal para um ano olímpico. A 
demora do Comité Olímpico Internacio-
nal em adiar os Jogos foi também moti-
vo de “ansiedade e stress”. A setubalense 
que compete no triplo salto sabia que 
“não estava a fazer a preparação devida 
ou ideal” e, por isso admite “fiquei muito 
aliviada com o cancelamento dos Jogos, 
não só, por não estar a fazer a preparação 
devida mas, sobretudo por não colocar 
em risco a minha saúde e daqueles que 
me rodeiam.”

Psicologicamente sente que está bem 
“é algo que não me está a afetar, porque 
são situações que eu não consigo con-
trolar, e sei que naquilo que depender 
de mim, tudo farei para minimizar esta 
situação”.

As limitações aos treinos implicam 
novas formas de trabalho para manter 
a forma. “Tenho cumprido à risca com 
o plano dos meus treinadores Luís Mes-
quita e Teresa Ribeiro, pois o principal 
objetivo de continuar a rotina dos trei-
nos, ainda que por casa, é o de manter 
a forma física, de maneira a não termos 
que recomeçar do zero, quando voltar-
mos aos treinos.”

Os sonhos das atletas estão agora 
projetados para o próximo ano

Silas ‘põe’ máscaras
no Garcia de Orta
O ex-futebolista e 
treinador Jorge Silas 
espera ter até este 
sábado 5.000 máscaras 
de proteção para 
entregar ao Hospital 
Garcia de Orta, em 
Almada. 

TEXTO ANABELA VENTURA 
IMAGEM DR

SILAS foi confrontado, após um contac-
to com uma enfermeira amiga da mu-
lher, com as dificuldades sentidas pelos 
profissionais de saúde no combate à 
pandemia da Covid-19 e lançou mãos à 
obra, recorrendo ao facto de poder che-
gar a algumas pessoas e apelar à ajuda 
de todos.

O ex-jogador recorreu às redes so-
ciais, ao Instagram e ao Twitter, para 
lançar um apelo, que espera bem sucedi-
do. “Estou a tentar conseguir 5.000 más-
caras para fazer face a este pedido dos 
enfermeiros do Hospital Garcia de Orta, 
em Almada. Já consegui encontrar as 
máscaras e já encomendei pessoalmen-
te 500, quem quiser ajudar, por favor 
mande mensagem privada”, escreveu na 
quinta-feira o futebolista.

Esta sexta-feira, muitos amigos do 
futebol, entre os quais o médio do Rio 
Ave Tarantini, mas também anónimos, 
disponibilizaram-se para transferir di-
nheiro para que Silas pudesse fazer as 
encomendas. 

 “No hospital há poucas máscaras, 
têm uma por turno”, revelou o jogador, 
que espera que o número mínimo que 
lhe foi pedido consiga transformar-se 
numa ajuda concreta para os profissio-
nais de saúde.

Ex-futebolista quer oferecer 5 mil 
máscaras ao hospital de Almada
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Equipas de voluntários 
fazem viseiras

DESPEDIMENTO DE PRECÁRIOS ESTÁ EM MARCHA NO DISTRITO 

Já são cerca
de 200 os visados 

OS DESPEDIMENTOS, motivados pela 
pandemia de Covid-19, já se iniciaram em 
algumas empresas do distrito. Diversas 
unidades cuja atividade está diretamente 
ligada à Autoeuropa, em Palmela, estão a 
mandar embora dezenas de trabalhado-
res precários.

No Complexo Industrial de Sines, a 
refinaria da Petrogal também já prescin-
diu dos serviços de 40 pessoas. E em Se-
túbal uma empresa de material ótico es-
tará em vias de despedir 60 funcionários 
permanentes. O cenário, de acordo com 
as estruturas sindicais, é negro e já envol-
ve um mínimo de 200 pessoas, e pode vir 
a agravar-se, criando um número incal-
culável de desempregados.

“Suponho que dentro de um mês te-
remos situações dramáticas no distrito 
em consequência do drástico aumento 
do desemprego”, disse ao Semmais o 
dirigente da estrutura sindical Site Sul, 
Eduardo Florindo.

“O momento é de grande preocupa-
ção e já solicitámos uma reunião urgente 
com a ministra do Trabalho, Solidarieda-
de e Segurança Social, porque estamos 
a tomar conhecimento de que muitas 
empresas estão a despedir os precários 
e que muitas outras vão anunciar o lay-
-off (redução temporária dos períodos de 
trabalho, que se pode prolongar por um 
máximo de seis meses, e em que cada tra-
balhador receberá apenas dois terços do 
salário ilíquido) ”, disse ainda o mesmo 
responsável do sindicato afeto à CGTP.

A situação mais grave, segundo Eduar-
do Florindo, sente-se em, pelo menos, qua-

tro empresas que vivem dos fornecimen-
tos à Autoeuropa, o maior empregador do 
distrito (cerca de 6000 funcionários) e que 
recentemente suspendeu a produção. “São 
empresas da Moita, Pinhal Novo… Estão a 
comunicar os despedimentos aos traba-
lhadores temporários. São muitas dezenas 
de casos”, adiantou.

Na refinaria da Petrogal, no Porto 
de Sines, o trabalho quase parou e os 40 
trabalhadores que ali operavam já foram 
despedidos, disse o mesmo sindicalista. 

Em Setúbal, de acordo com a concelhia 
local do PCP, foram anunciados 60 despe-
dimentos na Carl Zeiss, empresa que pro-
duz lentes e material ótico oftalmológico. 
Segundo o partido, a empresa, que conta 
250 funcionários, estará a mandar para o 
desemprego pessoas “ilegalmente manti-
das na precaridade. 

“A Carl Zeiss teve nos últimos anos lu-
cros sempre em crescendo, não se com-
preendendo assim tal despedimento”, diz 
num comunicado.

UGT DIZ QUE OS “ABUSOS DEVEM 
SER INVESTIGADOS” PELO ESTADO 

O modo como os despedimentos es-
tarão a ser feitos está a levantar sérias 
dúvidas a algumas estruturas sindicais. 
É o que acontece na UGT, com o presi-
dente da delegação de Setúbal, Manuel 
Fernandes, a dizer que o Estado “tem de 
investigar” os casos em que, por exemplo, 
“algumas empresas decidiram invocar 
lay-off especial, alegando, desde o dia 15 
de março, quebras de rendimento de 40 
ou mais por cento.

“Neste momento a UGT ainda não 
quer tomar uma posição definitiva sobre 
o que está a acontecer, porque muitas 
comissões de trabalhadores e sindicatos 
permanecem em reuniões com as admi-
nistrações das empresas. Só depois des-
sas negociações teremos uma ideia mais 
abrangente do problema”, alegou ao nos-
so jormal. O presidente da UGT setuba-
lense revelou também estar ao corrente 
dos despedimentos nas empresas forne-
cedoras da Autoeuropa e deixou um aler-
ta: “A situação não é homogénea. Muitas 
empresas que não dependem apenas da 

Autoeuropa estão também a querer apro-
veitar o mau momento e a tentarem des-
pedir, a implementar o lay off ou a que-
rerem obrigar os trabalhadores a meter 
férias”, denunciou.

“Neste momento não possuímos nú-
meros, mas o cenário não é animador. 
Há um grau de incerteza muito grande. 
O que sabemos é que os despedimentos 
em massa não são solução para nada, até 
porque é sempre mais difícil recuperar 
uma empresa que já fechou do que uma 
que tenha adotado o lay-off”, disse ainda 
o sindicalista.

Um grupo de trabalhadores da Autoeuropa está a fabricar, voluntaria-
mente, viseiras para entregar nos hospitais do Barreiro e Setúbal. 
O mesmo está a acontecer com os funcionários da empresa Fan3D. 
Ao que foi possível apurar, os trabalhadores das duas empresas, que 
utilizam ambos a impressão a três dimensões para criarem as viseiras 
de proteção médica, já terão conseguido fabricar, nos dois últimos 
dias, cerca de 100 unidades cada. No caso dos funcionários da Au-
toeuropa a ideia é continuar a fabricar o equipamento enquanto exis-
tir material. Já os responsáveis da Fan3D dizem que estão dispostos a 
avançar com a produção deste tipo de produtos e outros que possam 
ser úteis às equipas médicas. A falta de equipamento de proteção 
contra o contágio da Covid-19 tem sido apontada com frequência 
pelas equipas hospitalares do distrito de Setúbal.

Sindicatos temem agravamento da situação 
e elevado número de desempregados

As organizações sindicais dizem que há empresas que estão a 
aproveitar para despedirem sem razão. Petrogal, empresas que 
forneciam a Autoeuropa e uma fábrica de material ótico são os 
primeiros a anunciar dispensas. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR
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Terminal XXI de Sines
apoia trabalhadores 
A concessionária do Terminal 
XXI, no Porto de Sines, vai 
atribuir um bónus de 300 euros 
(a pagar no vencimento deste 
mês) a cada um dos mais de mil 
operários que ali trabalham.  

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

TRATA-SE de uma forma de compen-
sação derivada dos constrangimentos 
resultantes da pandemia de Covid-19. A 
confirmação desta iniciativa, que será 
visível nos salários a pagar este mês de 
março, foi feita ao Semmais por respon-
sáveis da administração do Porto de Si-
nes, que reconhecem a necessidade de 
recompensar os que, devido às funções 
que exercem, mantêmm em funciona-

mento a estrutura portuária. “É uma si-
tuação derivada do atual contexto e que 
abrange todos os mais de 1.000 funcio-
nários atuais”, disse José Luís Cacho, 
presidente da Administração do Porto 
de Sines. 

Numa comunicação interna, a que o 
Semmais teve acesso, a concessionária 
PSA Sines anunciou também que, “para 
que as famílias tenham mais tempo para 
se adaptarem a esta nova realidade (pro-
pagação da doença) adiámos para o pro-
cessamento salarial de abril o desconto 
associado aos que optaram por acionar 
a ausência por motivo de encerramento 
de escolas”.

Paralelamente, em nome de todos 
os colaboradores, fez também um “do-
nativo à Santa Casa da Misericórdia de 
Sines”, com o intuito de “permitir à ins-
tituição preparar de imediato um espaço 
próprio/adequado para o caso de ser ne-
cessário ativar a ‘quarentena’ dentro das 
suas instalações”.
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Mais de mil trabalhadores recebem 
um bónus de 300 euros este mês
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Os perigos do 
recolhimento 
mental

A PANDEMIA e os caminhos que 
está a colocar-nos pela frente, está, 
em muitos casos, a fazer crescer uma 
espécie de confinamento mental, que 
não só provoca entropia de ideias, 
como também faz nascer sentimen-
tos que nos deixam com a barriga às 
voltas. A maior parte de nós está ver-
dadeiramente a levar a sério a crise, e 
preocupado com as ‘manhas’ do ví-
rus, que metaforicamente se vai rindo 
de nós, sobretudo da nossa imprepa-
ração para o combater nesta guerra 
que parece estar para durar.

Agora, neste frenesim, onde 
não há lugar ao sossego, apesar de 
aparentemente, o isolamento fazer 
renascer um pouco mais o sentido da 
família, ainda há quem desdenhe da 
impacto da Covid nas nossas vidas. 

Não são poucos, infelizmente, 
a deixarem-se expostos à luz da 
virulência que paira nos ares dos 
tempos que correm. E espetam 
as agulhas às insuficiências e 
vulnerabilidades que o país detém 
há décadas, em especial num Serviço 
Nacional de Saúde com rombos, 
por via do crescimento de um setor 
privado que se prova hoje o seu sentido 
único: Ganhar dinheiro às golfadas. 
O país precisa de lições, e neste 
aspeto, há várias a enaltecer: Uma 
gestão política humilde, responsável 
e abnegada no combate a esta crise 
sem precedentes; uma oposição 
que se tem revelado solidária e com 
sentido de Estado. Para além das 
classes que enfrentam nas linhas da 
frente, de forma corajosa, dando um 
exemplo gigante de profissionalismo 
e de humanidade. 

Há-de haver um tempo de 
contas. E, nesse tempo, voltaremos à 
hipocrisia gritante de que o Homem se 
alimenta muitas e muitas vezes, mas 
o tempo de agora é de recolhimento, 
solidariedade e amor ao próximo. 

Tenhamos a capacidade de não 
alimentarmos o isolamento mental, 
porque, a fase seguinte vai precisar de 
cabeças sãs, capazes de empreender a 
luta da reconstrução.

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR

ATUALIDADE
ZEFERINO BOAL
COLABORADOR

POLÍTICA E CULTURA
VALDEMAR SANTOS
MILITANTE DO PCP

Nova ordem – social

Mais uma década
contra a maior ameaça 
ao regime democrático

HÁ MUITOS ANOS que pugnamos e 
procuramos dar um contributo enquan-
to cidadão para uma nova ordem social. 
Há momentos, em que refletimos: para 
que serve a riqueza material se as pri-
meiras vitimas do covid19 em Portugal, 
foram pessoas da classe média, alta e 
baixa. Foram homens e mulher! Sem 
distinção de género.

A fragilidade humana veio ao 
de cima. Neste período, já vimos, 
personagens políticas a terem receio 
e a usarem mascaras em atos oficiais. 
O ser humano é igual em Portugal, na 
China, nos EUA, no Brasil ou em África, 
em qualquer parte do Mundo. Quem 
comanda o Mundo é o ambiente e é 
UNO.

Acreditamos que Portugal, nesta 
fase, poderá ser afetado em menor 
escala comparativamente com 
outros países, porque estamos menos 
expostos, porque atuamos mais cedo 
que outros, porque passamos a Estado 

de Emergência numa fase embrionária. 
Não será o momento em ajustar contas 
e fazer balanço com decisões políticas!

É o momento de cada homem ou 
mulher, como raça única refletir no 
que o seu individualismo prejudica o 
coletivo social ou comunal.

Saibamos valorizar o que de positivo 
cada organização nacional possui e 
compreender o estado de guerra que 
estamos a viver, porque este Estado 
de emergência é útil e necessário para 
que exista um comando único e seja 
possível mitigar a libertinagem de 
muitos irracionais enquanto cidadãos 
livres. Desejamos que não se tenha 
agravar as liberdades, mas se tal tiver 
que acontecer que não falta a coragem 
governativa.

Tenhamos esperança que este vírus 
não se propague por países socialmente 
mais débeis, nomeadamente em Africa, 
porque se assim acontecer as assimetrias 
do Mundo acentuar-se-ão e o combate a 

este “convidado” da humanidade pode 
durar um longo período.

Desejamos que todos saibam 
reorganizar as suas vidas e conseguir 
extrair os melhores ensinamentos que a 
igualdade e a fragilidade do ser humano 
demonstra e Ele não faz separação na 
escolha de “status social”.

Não temos dúvidas em assumir uma 
alteração substancial nos Estados e em 
especial em Portugal no que ao serviço 
nacional de saúde diz respeito; é de 
todo impossível assentar unicamente 
na componente pública, porque a 
capacidade de recursos de uma nação é 
eterna. Estas semanas são de relevância 
primordial a todos que escolheram a 
sua vida profissional na área da saúde, 
e assim prestamos a nossa homenagem 
reconhecida a todos que combatem 
no serviço público e no privado, sejam 
médicos, enfermeiros, analistas ou 
simples auxiliares.

Que Deus vos proteja!

O PROPÓSITO confessado deste escri-
to é o de não explicitar o que preenche 
o Mundo de hoje, sendo que o epicen-
tro repandido (e não acrescentamos 
“e a repandir” porque nos levava às 
projecções que em catadupa ocupam 
a informação diversa e multifacetada, 
em particular aquela de que a comu-
nicação mais se ocupa – e veja-se que 
não enveredamos pela crítica aos en-
quadramentos político-ideológicos, 
nalguns casos, que poderia ser natural 
“esperar”) ninguém o quer. 

O Partido Comunista Português  
está possuído de “um longo e honroso 
passado de insubmissão perante todas 
as formas domesticação, ingerências 
e pressões externas”, lia-se num 
Comunicado do Comité Central do  
Partido Comunista Português de 
Fevereiro de 2003, a dias portanto de 
mais um aniversário que em 2021 se 
celebrará em Centenário, merecedor 
entretanto, no ano que corre, de um 
conjunto de iniciativas de âmbito 
central, regional ou local e que em 

Setembro (… bom de ver: pico na Festa 
do Avante!)…

Quando em 1985 Álvaro Cunhal 
escreveu “O Partido com Paredes 
de Vidro”, o então Secretário-
Geral do PCP bem lembrou que, no 
quadro dos sagrados princípios do 
internacionalismo proletário que 
desde a sua fundação animam o PCP, 
a soberania nas decisões era uma 
situação de direito que no movimento 
comunista atravessava já, à data, cerca 
de 60 anos (desde o desaparecimento 
da Internacional Comunista) e que 
em relação a numerosos partidos 
representava uma situação de facto que 
vinha ainda mais de trás (página 259).

Já na antecâmara do doloroso 
desmoronamento do sistema 
socialista mundial – inicio da década 
de noventa do século passado - e dos 
ensinamentos que concitou, a partir 
de um outro ângulo desta mesma 
problemática que então chamava-
mos ao debate, a atitude activamente 
solidária “para com os trabalhadores 

de outros países capitalistas e as suas 
vanguardas revolucionárias... ou para 
com as revoluções emancipadoras 
que se inserem no processo universal 
de liquidação do imperialismo e de 
libertação da humanidade... não significa 
identificação com o método seguido 
nem com a força política que o dirigiu 
nem com todas as soluções adoptadas.

Significa apenas assunção política 
da participação no mesmo processo 
universal e de identificação de interesses 
e objectivos fundamentais” (páginas 
266-267).

Ao título acrescentámos “Mais um 
década” porque neste exercício de hoje 
não fomos muito além das fronteiras 
do que costumamos designar por 
“retoma”, isto é, circunscrevemos um 
trabalho um pouco maior de há anos 
às preocupações dos cidadãos e dos 
povos de todo o Mundo, este (por 
onde começámos) que não outro onde 
há quem lute, num percurso de três 
séculos, para que estejamos unidos em 
pé de igualdade.
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A VERDADE DAS COISAS SIMPLES
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

UM CAFÉ E DOIS DEDOS
DE CONVERSA
PAULO EDSON CUNHA
ADVOGADO

ATUALIDADE
CATARINA MARCELINO
DEPUTADA DO PS
EX-SEC. ESTADO PARA A CIDADANIA 
E PARA A IGUALDADE

A importância
de um tempo futuro

Advogados – carne para canhão?

Comunidades 
Solidárias em tempos 
de Coronavírus

AQUI ESTAMOS confinados. Palavra ali-
geirada para descrever a prisão domici-
liária a que estamos sujeitos. Quase que 
por maldição. Nós que tanto íamos des-
prezando o relacionamento pessoal, o ca-
lor humano, a interpretação do gesto, do 
modo, da expressão do rosto, da alegria 
ou do sorriso estampado na cara das gen-
tes com quem estávamos ou nos cruzáva-
mos, preferindo o anonimato de um per-
fil qualquer em rede social, agora somos 
forçados a este relacionamento à distân-
cia, que nos vai aumentando a angústia 
e tornando os dias mais frios. E assim é, 
nesta primavera que varreu o inverno e o 
tornou de clima ameno e agora nos traz 
este gelo das palavras escritas, sem a pro-
ximidade que fomos esquecendo.

Afinal um inverno quente, sem chuva 
e de dias claros, em contraponto com 
uma primavera que chegou toldada por 
um ar de desconfiança, por um inimigo 
invisível que tememos e nos remete às 
grades da nossa casa. Este inimigo que 
nos faz desconfiar de nós próprios e nos 
acrescenta a incerteza do futuro.

Mas felizmente que neste mundo, para 
além de todos os que nos ajudam nesta 
frente de batalha sem tréguas, há poetas 
e há poesia. Há este poder de sonharmos 
com dias melhores, acreditar que somos 
capazes de ultrapassar dificuldades e 
seguir com a vida em frente. 

Afinal, para nos confortar, até 
podemos pensar que a humanidade, 
através dos tempos, tem sido sujeita a 

cataclismos desta e de outra natureza e 
que soube continuar em frente. Talvez 
hoje este mundo que criámos e que está 
na ponta dos dedos, dedilhando um 
teclado rápido de informação de acesso 
a inúmeras redes sociais ou canais de 
notícia, sejam os potenciadores desta 
angústia acrescentada, que nos vai 
massacrando e não nos permite entregar 
ao acontecimento na dimensão do próprio 
acontecimento.

Estamos porque somos. Devemos 
estar porque somos capazes de acreditar 
no dia de amanhã, não ignorando as 
dificuldades porque passamos mas 
acreditando que somos capazes de 
refletir o tempo presente e encarar o 
futuro de uma forma diferente. Se os dias 

NESTA CRISE que o mundo atravessa há 
uma actividade profissional, transversal 
a Advogados, Solicitadores e Agentes de 
Execução que são os “parentes podres do 
nosso sistema de previdência.

Para quem não sabe, estas três classe 
profissionais não descontam para a 
segurança social, mas sim são obrigados a 
descontar o valor “pornográfico” mínimo 
de  €251,38 mensais para uma Caixa de 
Previdência própria – a famosa CPAS – 
Os contribuintes da CPAS não qualquer 
auxilio se estiverem de baixa ou se tiverem 
de prestar assistência a familiares.

Como sabem, o Estado equiparou  
os profissionais liberais aos restantes 
trabalhadores que descontam para a 
Segurança Social, o que pelo menos 

permite que recebam um determinado 
montante estando em casa a cuidar dos 
seus filhos. Nós apenas beneficiamos se 
estivermos comprovadamente doentes. 
Quero que percebam: Nós pagamos mas 
recebemos ZERO! Enfim…

O pior é que nesta fase os tribunais 
adiam diligências e advogados, 
solicitadores e agentes de execução  
encerraram os seus escritórios, mantêm 
as suas despesas fixas todas, mas não têm 
onde ir buscar qualquer receita Ou seja, 
não têm rendimentos, eventualmente 
com a excepção dos grandes escritórios. 
Pior, se não há diligências, os processos 
em curso não terminam e os honorários 
finais também não serão pagos e não 
vamos cobrar aos nossos clientes com os 

processos parados, numa altura em que 
nem eles têm dinheiro.

Muitos advogados infelizmente vivem 
das oficiosas, mas, estas, cuja tabela está 
muitíssimo desactualizada são pagas 4 
meses depois do trânsito em julgado. Com 
os adiamentos das diligências, imaginem 
quando os advogados vão receber.

Por isso viemos reclamar em uníssono 
a suspensão do pagamento da contribuição 
(a tal pornográfica) durante os próximos 
3 meses apenas. Lembrámos a quem de 
direito que no nosso regulamento existe 
um Fundo de Reserva (artigo 92.º do 
DL 119/2015) para casos de emergência 
imprevista. Então por que razão não o 
usam?  Ora, se não o usam numa situação 
destas em que o mundo inteiro está parado, 

ESTES DIAS são dias estranhos. A par 
desta experiência quotidiana de reclu-
são, imposta pelo combate à Pandemia 
do Coronavírus, há no horizonte um 
futuro incerto, com custos altos para a 
economia, para a proteção social e para 
o nosso modelo de organização social.

Muitos e muitas de nós estão em casa, 
em teletrabalho, a acompanhar filhos 
menores de 12 anos ou simplesmente 
porque o local onde trabalhava fechou. Há 
linhas de financiamento para as empresas 
que não despeçam e estão previstas regras 
no âmbito da habitação que permitem 
aliviar a despesa com a casa.

Também o combate ao aumento e à 
severidade da pobreza é uma preocupação 
do Governo, com resposta através de 
medidas concretas como a renovação 

automática do Rendimento Mínimo 
Garantido ou do Complemento Solidário 
para Idosos. Mas todos sabemos que 
uma paralisação abrupta da economia, 
impedindo o funcionamento de cafés 
e restaurantes, cabeleireiros, venda 
ambulante e o encerramento de feiras e 
mercados, a que se juntam as empregadas 
domésticas e os biscates, é dramática na 
sobrevivência de tantas pessoas.

As Câmaras Municipais e as Juntas 
de Freguesia têm-se desmultiplicado em 
apoios imediatos a quem mais precisa. 
Garantindo que as pessoas idosas podem 
manter-se em casa porque há serviços 
que asseguram a entrega ao domicílio 
de alimentação, medicamentos e bens 
essenciais são exemplos por toda a nossa 
região, mas que, responsavelmente, é 

comum a todo o país. 
Na proteção das pessoas idosas que 

estão institucionalizadas em lares, um 
dos públicos de maior risco, a rede de 
Instituições de Solidariedade Social e 
as redes Sociais Locais, coordenadas 
pelas Câmaras Municipais, conseguem 
a sinalização e controlo de casos de 
contágio, como aliás temos assistido por 
todo o país, havendo em última instância 
resposta adequada por parte daSaúde, 
da Segurança Social e do Exército, 
procurando evitar um flagêlo igual ao da 
vizinha Espanha.

Também na linha da frente do ataque 
à severidade da pobreza, potenciada pelo 
Covid 19, estão o Setor Social e os Municípios 
com o suporte da Segurança Social. Não só 
garantem o apoio à população sem abrigo 

de hoje são difíceis devemos aprender 
e estar preparados para as ondas de 
choque deste terramoto que fez tremer 
e questionar a vida que levávamos. Tudo 
podíamos e todo o poder tínhamos que 
nos levasse ao infinito.

Acredito que estes tempos amargos 
nos possam trazer outro tempo em 
que as pessoas tenham lugar. Em que 
haja mais poesia, menos sagacidade 
da riqueza e do lucro, mais partilha e 
solidariedade, enfim uma sociedade 
mais justa e mais igual. 

Em que, aproveitando todos os 
avanços de uma tecnologia e ciência 
avançadas, possamos não esquecer que o 
mais importante mora ao nosso lado e faz 
parte do nosso quotidiano.

presumo que só se rebentar a terceira 
Guerra Mundial é que os responsáveis da 
CPAS se lembrarão de lançarem mão de 
um mecanismo previsto no nosso próprio 
regulamento.

Entretanto, a CPAS tem luz verde para 
suspender ou reduzir os descontos dos 
associados que se vejam a braços com 
uma quebra de atividade. A autorização foi 
publicada esta quinta-feira em Diário da 
república, mas nem assim eles cederam.

Assim, caros senhores, ou segunda-
feira na Assembleia da CPAS tomam essa 
decisão ou apelo a todos os advogados, 
solicitadores e agentes de execução  usem 
o seu direito de protesto e não paguem 
nem mais um cêntimo até terminar esta 
crise que a todos afecta.

e às pessoas carenciadas, como mantêm 
as refeições das crianças do 1º escalão 
da ação social escolar ou criam redes de 
apoio aos idosos. 

Mas muitos Municípios têm ido mais 
longe e têm avançado com medidas 
como a descida do preço da água, como 
é exemplo Alcochete, ou  a suspensão das 
rendas na habitação social, como é o caso 
do Montijo, mas com exemplos de boas 
práticas em todo o Distrito.

O Distrito de Setúbal é um exemplo da 
solidariedade que se tem feito sentir nestes 
dias. Neste momento de grande dificuldade 
social para muitas pessoas, a cooperação 
entre o Governo, as Instituições Sociais e 
as Autarquias Locais, dão-nos confiança 
no combate a esta epidemia que nos afeta 
a todos enquanto comunidade.
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