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Fomos espreitar o ritmo interno do Garcia de Orta, 
em Almada, que conta com a maior parte dos doentes 
Covid 19 da região. Entretanto, o vírus parece querer 
abrandar, mas as autoridades continuam os esforços 
e estão em alerta máximo. Esta semana registaram-se 

mais 115 casos no distrito.

Nas vésperas da Operação Páscoa, 
uma equipa de reportagem do 

Semmais acompanhou a brigada da 
GNR numa operação de fiscalização 

de trânsito em Alcochete.

Desde que o vírus fez as primeiras 
aparições, os presidentes não têm 

tido sossego. Um dia-a-dia que 
mudou radicalmente e passou a ter 

apenas uma missão: salvar vidas.

Os 400 animais do Badoca Safari 
Park poderão vir a ficar sem rede, 
caso o governo não decrete uma 

linha de crédito de apoio aos 
parques zoológicos. 
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REPORTAGEM COMO A PANDEMIA OCUPA UM HOSPITAL

Linha da frente
no Garcia de Orta
Tudo mudou no interior do hospital Garcia de Orta, por onde 
tem passado o maior número de doentes infetados com a 
Covid 19 na região. Pelo olhar de um enfermeiro experiente, 
espreitámos os cantos e recantos desta unidade, onde se tenta 
travar e combater o ‘inimigo’.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

Quando a pandemia ainda se mostra-
va muito longe, aparentemente isolada 
em terras do oriente, na cidade de Wuan, 
os profissionais de saúde, no Garcia de 
Orta, em Almada, o principal hospital da 
região, já anteviam a sua chegada, e em 
força. 

Estávamos em fevereiro, e as tele-
visões vertiam imagens que mais pare-
ciam cenas de filme. Nesta altura, diz ao 
Semmais o enfermeiro Eduardo Bernar-
dino, “estar nas urgências é como andar 
com uma arma apontada à cabeça a toda 
a hora”, sem saber quando a mesma “vai 
disparar”. A única certeza “é a de que a 
arma se encontra carregada e pronta a 
disparar”.

As imagens cinematográficas ma-
terializaram-se rapidamente perante a 
realidade das semanas seguintes, a partir 
de 2 de março, quando foi conhecido o 
primeiro caso registado em Portugal. Já 
aqui ao lado, em Espanha (primeiro caso 
registado a 31 de janeiro) e, em Itália (pri-
meiro caso conhecido a 20 de fevereiro), 
os doentes Covid abafavam a tranquilida-
de hospitalar.

Segundo as fontes do Semmais as pri-
meiras medidas de contingência no Gar-
cia de Orta foram tímidas, e tomadas ain-
da em fevereiro. Foi criado na urgência 
um espaço dedicado a pessoas com sin-
tomatologia, tipo febre e tosse e quadro 
epidemiológico relevante, nomeadamen-
te se os doentes em causa tinham viajado 
há menos de 14 dias e para zonas onde a 
doença já estava declarada. “Nesse perío-
do, foi decido converter um gabinete de 
triagem para esses casos suspeitos, com 
lotação apenas para uma pessoa”. Muitos 
profissionais pensaram que seria “uma 
situação rápida e suave”, como aconte-
ceu com o Ébola em Portugal. “na altura 
estava convencido que seria uma coisa 
tipo gripe A”, confessa o enfermeiro Ber-
nardino, que é também mestre em Gestão 
da Saúde.

O adensar do peso de doentes, com 
Almada e Seixal, a liderarem e a fazerem 
crescer os números de infetados na região, 
obrigou a uma constante adaptação inter-
na, por entre os corredores, salas e saletas 
daquela unidade hospitalar. Foi criado um 
novo espaço Covid, aumentando a capa-
cidade para quatro pessoas, que passou 
rapidamente para uma lotação de seis. Já 
havia equipamento de proteção pessoal, 
os famosos kits 0,1 e 2, usados no comba-
te ao Ébola, e passou a ser um tormento 

Primeiras medidas de contingência 
foram implementadas em fevereiroRotinas  alteradas 

Todos os dias, o enfermeiro Eduardo Bernardino vai a casa. Os turnos no Garcia 
de Orta têm-se mantido. Pelo contrário, a mulher, também enfermeira, está em 
isolamento social, tendo optado por cuidar da filha de ambos, por ter encer-
rado a cresce que frequenta. “Logo que chego a casa, vou para o duche e não 
mantenho contato. Criámos uma zona de limpos e de sujos à entrada da habita-
ção, onde são removidos os sapatos e toda a roupa que uso ao longo do dia de 
trabalho”, explica ao Semmais, partilhando que no contato com os doentes, fica 
mais descansado, “pela proteção e cuidados redobrados” que existem. E gaba a 
união que existe entre todos os profissionais. “O ambiente tem sido bom, nesse 
sentido, pois o contexto é de muito trabalho, e as situações são propícias a essa 
união, pelo que temos funcionado muito bem”. “O peso nos ombros é muito 
grande, o cansaço é muito, as saudades da família também se nota em muitos 
colegas, sabemos que estamos a lidar com uma grande onda, mas estamos 
preparados”, diz Eduardo Bernardino.

o contato com a linha 24. “O atendimento 
era muito demorado, horas para se obter 
indicações da linha de apoio médico, e 
noutros casos ativava-se uma equipa para 
vir buscar o utente e conduzi-lo ao Curry 
Cabral para que lá lhe fizessem o teste à 
Covid 19”, lembra Eduardo Bernardino.

“ESPAÇOS COVID” EXTRAVASARAM 
CAPACIDADES DA UNIDADE AO LIMITE 

As rotinas internas levaram uma vol-
ta de 180 graus, caíram as férias para 
todos os profissionais de saúde, numa 
altura em que o país se preparava para 
a declaração do Estado de Emergência. 

O número de doentes Covid disparou ao 
mesmo tempo que as idas às urgências 
com outro tipo de necessidades de saúde 
caíram a pique, mais de 45 por cento, se-
gundo estimativas hospitalares.

No Garcia de Orta de hoje, mês e meio 
após o início do surto, que se transfor-
mou em epidemia e, passou em vertigem 
a pandemia declarada, os chamados “es-
paços Covid” extravasaram capacidades 
ao limite. Nos dias que correm é possí-
vel atender e tratar 21 casos suspeitos 
em simultâneo, fazem-se testes ao vírus 
na própria unidade e todo o hospital foi 
gradualmente rearquitetado.

Corre-se um amplo circuito interno 
de transferência de doentes, apoiados 
por seguranças, e cumpre-se uma eti-
queta gradual, com equipas e serviços 
Covid devidamente preparados e em es-
cala contínua. Neste circuito, podemos 
encontrar doentes infetados, mas sem 
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Equipas  passaram a usar fardetas 
descartáveis e outras proteções

Cidadãos anónimos
sempre presentes
O Hospital Garcia de Orta tem recebido mui-
tos contributos de muitos anónimos - desde 
equipamentos de proteção pessoal, alimentos 
em cada turno, produtos de higiene, como 
shampôs e cremes hidratantes -, que têm 
valido nas mazelas criadas pela utilização quase 
contínua dos EPI, para além das mensagens de 
apoio. “Nem tudo é mau neste país, os cidadãos 
são os principais contribuidores para a melhoria da qualidade na prestação de 
cuidados neste contexto quase de cenário de guerra”, salienta o enfermeiro. 
E não esquece as palmas que se bateram nas varandas um pouco
por todo o país numa homenagem aos profissionais de saúde.

Semana com Covid 
mais brando

PARECE estar a abrandar o número de in-
fetados na região, com os últimos seis dias 
- de sexta-feira, 4 de abril, a quinta, 9 de 
abril - a registarem um aumento 115 novos 
casos nos treze concelhos do distrito.

Com as autoridades a manterem o es-
tado de emergência, e uma atuação mais 
musculada por parte das forças de segu-
rança neste período de Páscoa, a semana 
manteve um decréscimo diário de sina-
lizações por Covid-19. De domingo para 
segunda-feira, dia 6, registou-se o maior 
decréscimo de 25 novos casos para 9, mas 
na terça aumentou de novo para 19, sendo 
que nos dias que se seguiram a curva vol-
tou a baixar para mais16 casos, na quarta, 
e mais 14 na quinta (ver quadro).

As quatro principais unidades hospi-
talares do distrito, Garcia de Orta, em Al-
mada, Nossa Senhora do Rosário, no Bar-
reiro, São Bernardo, em Setúbal, e Hospital 
do Litoral Alentejo, têm vindo a receber 
material e equipamentos para suprir as 
diversas necessidades, mas o ambiente 
hospitalar “é mais calmo”, nomeadamente 
com afluência de “menos suspeitos”, con-
firmaram ao Semmais vários médicos que 
têm feito urgências naquelas unidades.

“Também os casos críticos e mais 
graves têm vindo a decrescer, embora as 
equipas e as administrações hospitalares 
continuem em estado de alerta máximo e 
a manter turnos constantes nas áreas Co-
vid-19, que são, em cada hospital, levadas 
ao limite”, explicou uma outra fonte da 
Delegação de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo.

GRANDE SUSTO QUASE ABALOU
A MISERICÓRDIA DO MONTIJO 

Esta semana, porém, como se espera-
va, as atenções voltaram-se para os lares 
de idosos, com quatro funcionários da 
Misericórdia do Montijo, que deram po-
sitivo, numa primeira análise, situação 
que não se veio a confirmar no segundo 
teste. O provedor José Manuel Braço For-
te, garantiu ao Semmais que as colabora-
doras “estiveram sempre assintomáticas” 
e que a situação na instituição “está con-
trolada”. Outro rumor abateu-se sobre a 
Misericórdia de Canha, mas não passou 
disso mesmo. 

Outra notícia positiva ocorreu na Casa 
do Professor de Setúbal, com testes nega-
tivos a todos os idosos residentes e funcio-
nários, numa operação tomada pela dire-
ção nacional da Associação Solidariedade 
Social dos Professores, que gere aquela 
unidade, orçada em mais de 15 mil euros. 

Foram testados, nesta segunda vaga, 60 
idosos e 49 funcionários e fornecedores.

Alguns municípios, como o de Alma-
da, criaram também esta semana espaços 
para despiste da Covid-19, uma medida 
que recebe utentes devidamente notifica-
dos pelos diversos centros de Saúde.

Entretanto, para aumentar a concerta-
ção no combate à pandemia, os concelhos 
da Península de Setúbal passaram a inte-
grar a Plataforma de Gestão Integrada da 
Área Metropolitana de Lisboa, no sentido 
de manterem contato quanto a exceden-
tes de material e acerto de medidas imple-
mentadas em cada território municipal.

Sexta

Sábado 

Domingo

Segunda 

Terça

Quarta

Quinta

N.º DE CASOS

365

397 

422

431

450 

466

480

AUMENTO

/

+32 

+25

+9 

+19

+16 

+14

Desde a última sexta-feira o distrito 
registou mais 115 casos, uma descida que 
se verifica bastante mais branda na análise 
dos números diários. Os hospitais estão 
também menos ‘pesados’ de doentes, mas 
as autoridades não abrandam o combate.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

gravidade, os que estão em estado mais 
crítico e ainda os que se encontram em 
estado mais graves. 

As várias Unidades de Cuidados In-
tensivos não têm tido sossego, foram 
todas elas adaptadas desde o deflagrar 
da crise e após a escalada do número de 
doentes que acorrem ao Garcia de Orta. 
Também os blocos operatórios foram 
reinventados e adaptados para o que os 
médicos e enfermeiros classificam de 
“cirurgia Covid”. 

E mesmo as urgências, que há um 
mês possuíam uma mera sala de rea-
nimação, passou a dispor de uma área 
própria para a “reanimação Covid”, ou-
tra para a reanimação de via aérea Covid.

A par desta linha da frente, onde se 
joga, ao minuto, a decisão, não rara-
mente, da vida e da morte, o Garcia de 
Orta possui também uma zona comple-
tamente dedicada à realização de testes 
de rastreio à infeção e de decisão clíni-
ca sobre os vários destinos a dar a cada 
doente, desde o tratamento em casa, o 
internamento ou, nos casos mais graves, 
o envio para os cuidados intensivos.

MÁSCARAS FAZEM ÚLCERAS NA 
PIRÂMIDE NASAL E NAS ORELHAS

Com os profissionais de saúde em 
alerta máximo, e num frenesim de pas-
sos de segurança, devidamente assina-
lados a cada esquina do interior da uni-
dade hospitalar, pode ver-se, em muitos 
deles, úlceras de pressão na pirâmide 
nasal e nas orelhas, provocadas pelos 
vincos das máscaras. Ali passa-se mais 

tempo equipado do que o contrário. E 
todos os doentes no serviço de urgên-
cia, Covid e não Covid, são obrigados a 
usar aquele equipamento de proteção. 
Fica esta imagem do enfermeiro Eduar-
do Bernardino: “Neste local, em ambien-
te hospitalar somos todos suspeitos de 
Covid. A guerra começou oficialmente e 
está longe de acabar. Os generais reú-
nem-se com frequência e estes exércitos 
da saúde continuam a lutar”.

E para poderem continuar a estar na 
frente deste combate, sobretudo nas zo-
nas mais críticas, médicos e enfermeiros 
parecem mesmo ‘guerreiros’ ao serviço 
de uma guerra contra um inimigo trai-
çoeiro e invisível. 

Passaram a usar fardetas descartá-
veis, de utilização única, mas também 
bata, máscara P2, óculos, cógula (túni-
ca de manga larga, normalmente com 
capuz), duplo par de luvas, proteção de 
sapatos e fato completo. 

O medo, esse, começa a toldar as 
mentes. “Epá... afinal isto é mais grave do 
que se julgava há um mês atrás”, atira. 
Muitos profissionais deixaram as suas 
famílias, afastaram-se dos seus filhos, 
mulheres e maridos para poder traba-
lhar em isolamento.

“A tristeza acaba por surgir, mas o 
sentimento mais profundo é cuidar dos 
doentes, foi para isso que nos formá-
mos”, diz ao Semmais Eduardo Ber-
nardino, e acrescenta: “Agora, digo-lhe 
ninguém estava à espera disto, ninguém 
aprende a lidar com uma pandemia num 
curso de base”.
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NÃO HÁ CANSAÇO OU MOTIVOS PESSOAIS QUE OS AFASTEM DO TERRENO

Presidentes ‘salva-vidas’
Adaptação ao teletrabalho, 
níveis de stress nos 
píncaros, planear, 
coordenar e dirigir 
operações que envolvem 
muita gente e meios. 
O dia-a-dia dos presidentes 
de câmara mudou 
radicalmente e passou a 
estar centrado numa só 
missão: salvar vidas. 

TEXTO PATRÍCIA BRITO
IMAGEM DR

SÃO COMO GENERAIS num campo de 
batalha com várias frentes, mas encaram 
a situação com o único espírito possível, 
o de missão. Para trás ficaram noites sem 
dormir e rotinas diárias viradas de pernas 
para o ar, mas o importante é estar pre-
sente, mesmo que à distância, dirigindo 
um batalhão do qual, além dos funcioná-
rios municipais, passaram a fazer parte 
forças de segurança, profissionais de saú-
de, bombeiros, IPSS e todas as entidades 
que, no terreno, prestam assistência às 
populações. 

Álvaro Beijinha, presidente da câma-
ra de Santiago do Cacém não tem dúvi-
das: “Estou habituado a arranjar soluções 
para os problemas, mas este exige 99% 
do meu tempo de trabalho que passa-
ram a ser as 24 horas do dia”. E o mesmo 
acontece com Maria das Dores Meira, lí-
der do município de Setúbal, “as questões 
relacionadas com a pandemia ocupam 
agora muito do meu trabalho, até porque 
sou a presidente da Comissão Distrital de 
Proteção Civil e tenho responsabilidades 
acrescidas”.

Inês de Medeiros, Figueira Mendes e Dores Meira 
são três dos treze presidentes na linha da frente

O discurso repete-se. Nuno Masca-
renhas, presidente de Sines, refere que a 
atividade diária se tornou, além do mais, 
bastante mais intensa, por ter de dar res-
posta a “situações totalmente novas e 
diferentes”, mas não se importa de dor-
mir menos duas ou três horas por noite 
desde que não tenha de lidar novamente 
com o stress e com a angústia de não ter 
equipamentos de proteção para fornecer 
aos que estão na linha da frente: “Foram 
várias noites sem dormir”.

Já Rui Garcia, edil da Moita, enfatiza a 
mudança de prioridades que passaram a 
ser “reorganizar, gerir e articular um sem 
fim de instituições e serviços”. E Nuno 
Canta, presidente da câmara do Montijo, 
salienta que “apesar do distanciamento 
social” se sente mais próximo de muita 
gente na tentativa de “resolver os pro-
blemas das pessoas mais vulneráveis”, 
opinião partilhada por Inês de Medeiros, 
líder da autarquia de Almada: “Uma cri-
se desta dimensão torna ainda mais evi-
dente a vulnerabilidade dos mais frágeis, 
sejam eles utentes de lares, sem-abrigo 

ou pessoas que de repente ficaram total-
mente desprotegidas. São momentos difí-
ceis, mas que nos obrigam a um esforço e 
dedicação ainda maiores”.

‘GENERAIS’ E  ‘SOLDADOS’ UNIDOS 
PARA VENCER O INIMIGO COMUM 

Muito importante em todas as estra-
tégias camarárias tem sido o empenho 
e a solidariedade manifestados pelos 
trabalhadores e colaboradores. É nesse 
sentido que Joaquim Santos, presidente 
da câmara do Seixal, enaltece não só os 
funcionários camarários cujos serviços 
foram fechados (desporto, cultura) ten-
do-se voluntariado para dar apoio às fa-
mílias mais carenciadas, como todos os 
outros voluntários “dentro de um espírito 
de solidariedade que nos motiva a fazer 
mais e melhor”. O sentido de missão dos 
seus colaboradores é igualmente motivo 
de orgulho para Vítor Proença, edil do 
município de Alcácer do Sal: “Não foi se-
quer difícil convencer trabalhadores que 
ganham pouco mais de 600 euros por 
mês a continuarem a trabalhar (na reco-
lha de resíduos sólidos, na higienização 
dos espaços públicos), quando os colegas 
estão em casa. Mas é preciso dar o exem-
plo e dos quatro eleitos permanentes da 
câmara (eu e três vereadores), ninguém 
foi para casa, até porque tem sido um tra-
balho gigantesco de articulação entre os 
vários agentes no terreno”.

Figueira Mendes, que lidera a autar-
quia de Grândola, apesar de fazer parte 
de um grupo de risco não deixou de ir à 
câmara todos os dias, mas custa-lhe não 
encontrar as pessoas, “reduzir drasti-
camente os contactos com a população 
é muito pesado, sinto falta desse calor 
humano”. Até agora, o momento que lhe 
fez disparar os níveis de stress foi o apa-
recimento do primeiro caso no conce-
lho, “um momento muito complexo e de 
grandes incertezas”. 

Em Alcochete, o Presidente Fernando 
Pinto, entende que o comandante deve 
ser o último a abandonar o barco e divi-
de o tempo entre o teletrabalho e as idas 
ao terreno: “Tenho dois filhos pequenos e 
não tem sido fácil, mas é gratificante sen-
tirmos que podemos fazer parte das solu-
ções para este problema. E, nesse aspeto, 
o apoio familiar tem sido fundamental. 
Há vidas para salvar e isso sobrepõe-se a 
tudo, traz-nos responsabilidade acresci-
das. Mas é reconfortante saber que quan-
do nos falta a voz por passarmos muito 
tempo ao telefone, ou quando o sistema 
nervoso acelera, aparece um chá de limão 
com mel para nos devolver a resistência”. 

Entre a vida familiar e a missão autár-
quica, Álvaro Balseiro Amaro, Presidente 
da câmara de Palmela, não tem mãos a 
medir: “O telemóvel não para, bem como 
os e-mails, as reuniões, o contacto com 
serviços internos da autarquia, com a 
proteção civil, com a autoridade de saú-
de, acompanhando as situações que se 
passam nos lares, mas a vida tem destas 
surpresas e esta está a ser uma experiên-
cia que nos fortalece. Todas as pessoas 
têm batalhas nas suas vidas e esta é mais 
uma que enfrentamos coletivamente”.
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Municípios ‘obrigados’ a readaptar orçamentos
Contas feitas, ou ainda 
não, os municípios do 
distrito de Setúbal foram 
obrigados a ajustar os seus 
orçamentos, canalizando 
fundos para o combate à 
pandemia.

TEXTO PATRÍCIA BRITO
IMAGEM DR

O INVESTIMENTO na prevenção e na 
proteção da saúde pública, a par das 
medidas de apoio social a pessoas e em-
presas tem sido uma das prioridades dos 
executivos, com reflexo nos orçamentos 
em execução. Embora seja prematuro 
quantificar os gastos, alguns municípios 
já têm uma noção aproximada das verbas 
necessárias para dar resposta à situação 
de emergência.

Segundo a presidente da câmara de 
Setúbal “as contas serão feitas quando a 
crise acabar”, mas já foi aprovada uma 
alteração orçamental para reforçar com 
duzentos mil euros o Fundo de Emer-
gência Municipal, ainda que se prevejam 
“despesas muito superiores a isso.” Em 
Almada, Inês de Medeiros não tem no-
ção do impacte financeiro, mas está certa 
de que terão de ser feitas alterações or-
çamentais significativas e em Alcochete, 
Fernando Pinto, não consegue adiantar 
valores porque todos os dias “são anu-
ladas e feitas de novo requisições para 
compra de material, por falta de capaci-
dade de resposta dos fornecedores con-
tratados.” Já Joaquim Santos, presidente 
da Câmara do Seixal, não tem números 
porque “continua em curso muita coisa,” 
novos apoios sociais a juntar aos que já 
foram anunciados eaquisição de mais 
materiais de proteção.  Em Palmela, a au-
tarquia investiu até agora em prevenção 

e proteção perto de 100 mil euros, a que 
se somam 80 mil euros de apoios a ou-
tras instituições que estão no terreno. Os 
custos indiretos dos apoios sociais não 
foram ainda contabilizados. Na Moita, o 
presidente Rui Garcia alinha pelo mesmo 
diapasão não tendo quantificada a perda 
de receitas decorrentes das medidas de 
apoio social, mas sabe que “na compra de 
material de proteção e equipagem de um 
centro de acolhimento temporário já fo-
ram gastos cerca de 100 mil euros.”

NÃO PESAM CUSTOS PARA MINIMIZAR 
IMPACTOS NAS COMUNIDADES

Ter capacidade para corresponder a 
uma situação como esta, é o mais impor-
tante para Álvaro Beijinha, Presidente da 
câmara de Santiago do Cacém. No entan-
to entre a compra de materiais e a perda 
de receitas estima o investimento feitoem 
cerca de 500 mil euros. 

Valores semelhantes aos investidos 
pela autarquia de Alcácer, mas apenas 
no que respeita às medidas de caráter 
social, a aquisição de equipamentos e 
a montagem de um hospital de campa-
nha não foram, por enquanto, apurados. 
Contas por apurar tem igualmente a câ-
mara de Grândola, mas Figueira Men-
des fala em “largos milhares de euros”. 
O custo dos apoios sociais estima-se em 
200 mil euros.

Embora não consiga ter uma pers-
petiva global, Nuno Canta, Presidente 
da câmara do Montijo, sabe que foram 
comprados 95 mil euros de testes para 
o Centro Hospitalar Barreiro Montijo e 
para os lares de idosos, que os bombei-
ros do Montijo e de Canha foram apoia-
dos com donativos de 70 mil e de 106 mil 
euros, respetivamente, e que a Santa Casa 
da Misericórdia de Canha recebeu 70 mil 
euros. 

“Isto representa um grande esforço e 
a recolocação de verbas que estavama-
fetasa outras áreas”, refere. Recolocar os 
fundos que estavam destinados ao Festi-
val Músicas do Mundo e a outros eventos 
cancelados foi igualmente o que fez Nuno 
Mascarenhas em Sines: “São cerca de dois 
milhões de euros. Novecentos mil euros 
em medidas e apoios sociais e cerca de 
um milhão em materiais e equipamentos 
destinados ao combate direto à pande-
mia”.

No Barreiro, o edil Frederico Rosa 
aponta para meio milhão de euros o cus-
to das medidas sociais adotadas para os 
próximos três meses e outro tanto foi 
gasto até agora em equipamentos e ma-
teriais de proteção, incluindo a compra 
de cinco ventiladores para o Centro Hos-
pitalar Barreiro Montijo e de “700 testes 
para todo o pessoal que está na linha da 
frente”.
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SEMMAIS SEGUE TRAJETO DO DESTACAMENTO DA GNR DO MONTIJO

Um quinto dos automobilistas 
mandados para casa 
Nas vésperas da operação Páscoa em Casa, acompanhámos uma equipa da GNR 
numa operação de fiscalização de trânsito em Alcochete. Mesmo cientes dos 
perigos da Covid-19, muitas pessoas ignoram as ordens e pedidos das autoridades.  
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM SEMMAIS

CERCA DE UM QUINTO dos automo-
bilistas e passageiros que na manhã de 
quarta-feira foram controlados pela GNR 
durante uma operação desencadeada na 
rotunda do Entroncamento, em Alcoche-
te, não tinham justificação alguma para 
andarem na rua. 

O Semmais acompanhou as autorida-
des fiscalizadoras de trânsito (devidamen-
te protegidas com viseiras e luvas) no úl-
timo dia em que os automobilistas foram 
autorizados a circular, mesmo não tendo 
nenhuma declaração do empregador. 

“Trata-se, acima de tudo, de sensibi-
lizar a população para a necessidade de 
permanecer em casa. De não ir para as 
ruas sem ter motivo válido para o fazer”, 
sintetizou antes do início da operação o 
alferes Pedro Marujo, adjunto do coman-
do do Destacamento Territorial da GNR 
do Montijo. Um briefing ligeiro, já em Al-
cochete, serve para explicar aos militares 
implicados o objetivo da missão. É quase 
certo que vão ser encontrados condutores 
e passageiros que não têm motivos váli-
dos para andar nas ruas. Estes não serão, 
no entanto, alvo de procedimento criminal 
ou sancionatório, a não ser que se venham 
a revelar desrespeitadores da ordem de 
recolher a casa.  “A função da GNR, assim 
como a de qualquer outra força é, em pri-
meiro lugar, preventiva e só depois, caso 
haja motivo legal, repressiva”, explica o 
oficial que comanda a operação.

Não é preciso muito tempo para se 
detetarem as primeiras pessoas a circu-
lar sem motivo. Quando os guardas lhes 
perguntam o que fazem na rua, confessam 
quase de imediato. “Fui só ali…”, ou “fui dar 
só uma volta para ver se encontrava uma 
coisa”, ou ainda “tem razão, não volta a 
acontecer” são as frases de desculpa mais 
balbuciadas. Sempre com respeito, não vá 
o agente fiscalizador não se dar por satis-
feito com o “volte lá para casa e não saia 
sem motivo”. No final da interpelação, os 
que circulam sem fundamento, parecem 
compreender os propósitos da operação, 
tanto mais que quando são mandados pa-
rar nem sequer lhes pedem identificação 
ou qualquer documento da viatura.

UMA EM CADA CINCO PESSOAS
NÃO TINHA MOTIVO PARA CIRCULAR 

Os números da GNR não deixam dú-
vidas. Foram fiscalizados 75 condutores e 
um total de 93 pessoas (alguns carros tra-
ziam mais do que um ocupante). Do total, 
havia quatro que não acataram o dever es-
pecial de proteção, que é como quem diz, 
apesar de terem mais de 70 anos de idade 
(considerado grupo de risco na transmis-
são do vírus da Covid-19) saíram à rua. 
Foram ainda detetados 14 indivíduos que, 
não sendo do grupo etário em causa, an-
davam a circular sem que fosse por ques-
tões de trabalho ou outras consideradas 
prioritárias (saúde ou aquisição compro-

vada de bens de primeira necessidade). 
Contas feitas, conclui-se que uma em cada 
cinco pessoas que a GNR mandou parar 
na rotunda do Entroncamento não tinha 
qualquer motivo para estar na rua.

A operação que o Semmais acompa-
nhou na quarta-feira já teve antecedentes 
em dias anteriores, noutras localidades do 
Destacamento da GNR do Montijo. Até ao 
momento, de acordo com o alferes Pedro 
Marujo, sem a necessidade de proceder 
criminalmente contra ninguém. No en-
tanto, nos dias compreendidos entre 9 e 13 
de abril, tudo poderá ser diferente. O Go-

Operação foi desencadeda à saída 
do Entroncamento, em Alcochete

verno já avisou que serão proibidas qua-
se todas as saídas para fora do concelho 
de residência e, mesmo os automobilistas 
que invoquem motivos de trabalho, terão 
obrigatoriamente de apresentar uma de-
claração assinada e carimbada da entida-
de patronal. A presença policial nas estra-
das vai intensificar-se e a tolerância será 
cada vez menor. É, quer se queira ou não, 
uma forma de zelar pela saúde.

Cadeias do distrito ainda livres da Covid-19
A população prisional 
continua sem visitas e 
sem deslocações para 
o exterior. Os guardas 
usam máscaras e luvas 
de proteção.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO 
IMAGEM DR

NÃO EXISTEM CASOS de contaminação 
por Covid-19 nem reclamações nos es-
tabelecimentos prisionais do distrito de 
Setúbal. Os cerca de 1200 reclusos de Pi-
nheiro da Cruz, Setúbal e Montijo estão 
de acordo com a informação recolhida 
junto do Corpo de Guarda Prisional, a 
acatar todas as recomendações e nem a 
suspensão das visitas motivou qualquer 
reação negativa. “Os reclusos compreen-
deram que as limitações impostas se des-
tinam também a preservá-los e às respe-
tivas famílias. 

Houve uma ação de sensibilização 
por parte dos próprios guardas, a qual 
foi bem acolhida. Não há conhecimen-
to de qualquer ato mais grave ocorrido 
em nenhuma das três prisões”, disse ao 

Semmais uma fonte da Guarda Prisional 
que solicitou anonimato. A mesma fonte 
disse que dentro das cadeias do distrito se 
mantém as rotinas diárias que vigoravam 
antes da pandemia. “Há exercícios físicos, 
são servidas as refeições e não existe um 
aumento do tempo dentro das celas. 

Só as visitas não são, por enquanto 
permitidas, e as deslocações aos tribu-
nais não são como antes. Agora tenta-se 
fazer tudo por vídeo conferência”.

Entre os guardas prisionais, que agora 
usam obrigatoriamente luvas e máscaras, 
não há, para já, tal como acontece com os 
reclusos, qualquer caso de infeção da Co-
vid-19. “Toda a gente (guardas) sabe quais 
as medidas a tomar caso, por exemplo, 
surja com febre ou outro sintoma sus-
peito”, adiantou o mesmo responsável 
que, no entanto, reconheceu que ainda 
não estão a ser feitos testes de despista-
gem da doença nas cadeias. O Semmais 

contactou também o presidente da As-
-sociação Sindical de Chefias do Corpo 
da Guarda Prisional, Hermínio Barradas. 
Este dirigente disse que, por enquanto, 
não é conhecida a data em que os presos 
abrangidos pelas medidas governamen-
tais que prevêem a libertação de reclusos 
com penas até dois anos será executada. 

“Os números exatos para o distrito de 
Setúbal não são conhecidos, porque há 
imensos fatores a ter em conta, mas esti-
ma-se que a nível nacional sejam liberta-
dos entre 1000 a 2000 reclusos”.

“Em 1999 os guardas prisionais anda-
ram, às duas da manhã, a libertar os presos 
amnistiados por causa do 25º aniversário 
do 25 de abril. Agora, caso seja necessário, 
continuarão dispostos a fazer todos os sa-
crifícios que, como todos devem saber não 
são poucos, uma vez que para um quadro 
de 4900 efetivos existem apenas 3800”, 
afirmou ainda Hermínio Barradas.

Cadeias da região aguardam 
instruções para libertar reclusos
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sino à distância, entre outros, o IPS está 
a desenvolver várias ações no combate à 
pandemia na região. Uma das iniciativas 
é a produção de equipamentos de prote-
ção pessoal, nomeadamente 5000 visei-
ras, através de impressão 3D e CNC, numa 
parceria com várias empresas regionais e 
nacionais. Estas viseiras estão a ser distri-
buídas por vários organismos de saúde, da 
proteção civil e IPSS. Docentes do IPS es-
tiveram também envolvidos na produção 
de 6000 litros de álcool gel, com o mesmo 
destino. 

Também em articulação com empre-
sas e instituições do distrito, o Politécnico 
criou um programa para confeção de re-
feições, lançou um projeto de voluntaria-
do “idoSOS - Um dedo de conversa”, para 
promover o bem-estar dos idosos em iso-
lamento social, e outro designado “Centro 
de Estudos Acompanhado Online”, para 
apoio ao estudo de jovens do ensino bási-
co.  Mais na linha da frente, foi disponibili-
zado às autoridades as instalações do Clu-
be Desportivo IPS, com uma área de 1180 
m2 e um ginásio com uma área de 224 m2, 
para eventual hospital de campanha.

SOCIEDADE

LAR RECORRE A MÉTODO INOVADOR PARA PROTEGER UTENTES E COLABORADORES

Descontaminação
inédita no Montijo 

Bastam 30 segundos 
sob um aspersor de 
desinfetante para garantir 
que o vírus do Covid-19 
não passa. Pode chegar a 
6000 euros.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO
IMAGEM DR

NO LAR da Associação Mutualista de 
Nossa Senhora da Conceição, no Monti-
jo, está a ser aplicada uma fórmula ino-
vadora para proceder à desinfeção dos 
funcionários. Um túnel, concebido por 
uma empresa de marketing e comunica-
ção, borrifa quem por lá passa, limpando 
assim a fundo vestuário e calçado. O in-
vento, dizem os responsáveis, funciona 
em pleno e com resultados totalmente 
satisfatórios.

“É um túnel de descontaminação 
com cerca de três metros de compri-
mento que possui um sensor que é 
acionado quando alguém se aproxima. 
Depois, borrifa as pessoas, que não pre-
cisam de se despir ou descalçar, com 
uma substância desinfetante”, explicou 
ao Semmais o presidente da Associação 
Mutualista, Pedro Santos.

O aparelho, que está a funcionar há 
cerca de uma semana, tem vindo a ser 
utilizado por todos os cerca de 200 fun-
cionários que trabalham na União Mu-
tualista e, sobretudo, pela centena de 
colaboradores que diariamente utilizam 
aquelas instalações para tratar de 68 
utentes em lar e 28 nos cuidados conti-
nuados. “A União Mutualista serve dia-
riamente refeições a mais de 100 famílias. 
Essas refeições são confecionadas na 
cozinha destas instalações. Há, portanto, 
sempre muita gente a passar. Os riscos 
de contágio são muitos mas, até agora, 
não temos nem utentes nem funcionários 
com Covid-19”, diz Pedro Santos.

“Quem passa pelo túnel metálico, fica 
por lá durante 30 segundos, o tempo sufi-
ciente para ser envolvido por uma nuvem 

O aparelho está a funcionar à cerca
de uma semana no lar do Montijo

de vapor composta por um desinfetante 
(peróxido de hidrogénio e um antissépti-
co) que se vai colar a todo o vestuário e 
calçado sem, no entanto, causar qualquer 
incómodo ou problema de saúde ao uti-
lizador”, explicou ao Semmais Fernando 
Maia, o sócio da Fullquest, empresa que 
concebeu o aparelho.

“Foi concebido em três dias, depois 
de termos sido contatados pela Associa-
ção Mutualista. Serve para tentar mitigar 
os efeitos da pandemia e em breve, tal-
vez dentro de duas semanas, deverá ser 
replicado por outras empresas. Sei que 
também existem versões parecidas em 
Israel e na Turquia. Neste momento es-
tamos em contactos com a administra-
ção do Hospital Curry Cabral, em Lisboa, 
para fornecermos um segundo aparelho”, 
acrescentou o mesmo empresário.

Fernando Maia disse ainda que quem 
passa pelo túnel tem de ir com óculos 
ou viseira e uma máscara, uma vez que 
o produto desinfetante utilizado assim o 
obriga.

“Não é perigoso. Trata-se apenas de 
proteção para os olhos”, explicou. A má-
quina, que pode custar entre 5700 e 6000 
euros (tudo dependendo da sua caracte-
rização e local de transporte) deverá em 
breve incorporar uma câmara de leitura 
de temperatura, a qual acenderá um led 
no caso de quem a atravesse ter febre.

Politécnico de Setúbal
entra na luta dos testes
A aquisição de equipamentos e de material reagente 
deverá ocorrer em breve. O objetivo do presidente 
Pedro Dominguinhos é arrancar o processo durante 
os primeiros dias de maio.

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

ATÉ PRINCÍPIO DE MAIO, o Instituto 
Politécnico de Setúbal deverá estar pre-
parado para poder proceder a realização 
de testes à Covid-19, estando já em curso 
o processo de avaliação dos orçamentos 
para aquisição de equipamentos e mate-
rial reagente, num valor próximo do 70 
mil euros. 

Esta informação foi confirmada ao 
Semmais pelo presidente da instituição, 
Pedro Dominguinhos, que está apostado 
neste objetivo. “Vamos com certeza im-
plementar esta valência para, depois, em 

articulação com as unidades de saúde, 
podermos ajudar na testagem de lares de 
idosos”, explicou o responsável.

Desta forma, o IPS deverá juntar-se à 
Faculdade de Ciências e Tecnologia, no 
Monte Caparica, e ao Instituto Egas Mo-
niz, em Almada, numa parceria que está a 
ser montada com o Instituto de Biologia 
Molecular, para desenvolvimento de tes-
tes de PCR de SarS-Cov. 

PACOTE DE MEDIDAS INTERNAS
E APOIO NO COMBATE AO VÍRUS

Para além de um pacote de medidas 
de apoio aos estudantes, desde emprés-
timo de equipamentos, apoio alimentar 
nas residências, prorrogação dos prazos 
de pagamento de propinas e apoio ao en-

Politécnico associa-se a outros institutos 
no desenvolvimento de testes à Covid
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EM TEMPOS DE CRISE POPULAÇÕES NÃO BAIXAM OS BRAÇOS 

Solidariedade 
e voluntariado por todos 
Em grupos informais ou mais ou menos organizados, apoiados ou não 
por instituições e entidades públicas, os habitantes e as empresas da 
região voltaram a mostrar o valor da solidariedade perante um inimigo 
que chegou de rompante e de surpresa.
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

O COMBATE ao novo coronavírus apa-
nhou quase todos os países de sobressalto 
e a falta de equipamentos de proteção in-
dividual (EPI’s) fez-se sentir. Os hospitais 
queixam-se com falta de material, o Go-
verno procura fornecedores fora de por-
tas e as empresas adaptam-se às novas 
necessidades do mercado. Luvas e másca-
ras são bens essenciais, para quem está na 
primeira linha de combate ao vírus, e nem 
sempre existem em número suficiente.

No Hospital de S. Bernardo, em Setú-
bal, técnicos, médicos, enfermeiros e fun-
cionários em geral queixaram-se da falta 
de EPI’s e não foi preciso muito para que 
a população se unisse para dar resposta. 
Foi criado um grupo no Facebook chama-
do “Vamos ajudar o Hospital de Setúbal” 
que permitiu angariar o valor de mais de 

três mil euros para adquirir cinco mil lu-
vas e duas mil máscaras. A campanha de 
recolha de fundos durou poucos dias e foi 
encerrada assim que atingido o valor que 
permitiu complementar as necessidades 
de material de proteção. 

Mas o grupo não baixou braços e 
através da solidariedade pública e com 
o apoio de uma equipa de voluntários 
que recolhe e armazena o material tem 
sido possível entregar no hospital cre-
mes hidratantes, águas, alimentos e vá-
rios produtos que têm sido pedidos pelos 
profissionais de saúde. As promotoras do 
grupo asseguram que este se vai man-
ter “enquanto fizer sentido e for neces-
sária a nossa ajuda”. Este é apenas um 
dos muitos exemplos que se conhecem 
no distrito. Desde cedo, um conjunto de 

costureiras, liderado por Maria Antónia 
Nascimento com o apoio da câmara de 
Setúbal e do próprio hospital que forne-
ce o tecido apropriado, tem criado más-
caras, botas, cogulas e outro fardamento. 
A iniciativa “Solidariedade Entre Linhas” 
que começou com duas costureiras con-
ta agora com mais de duas dezenas de 
mulheres. 

Em lista de espera para fazer parte 
deste projeto, que teve honras de desta-
que televisivo e nacional, estão mais de 
sessenta costureiras dispostas a ajudar. 
Até ao momento já foram confecionadas 
200 botas, 540 máscaras, 369 cogulas e 
64 fardamentos. A linha de montagem 
está criada e a produção vai continuar.

De norte a sul do distrito multipli-
cam-se ações de voluntariado informal 
ou formal, promovidos por autarquias, 
com o objetivo de acompanhar as popu-
lações mais carenciadas neste período 
de isolamento. 

Desde jovens voluntários que se orga-
nizam para fazer compras e responder às 
necessidades de população de risco, até 
às instituições que, em tempos de crise, 
reforçam o apoio a famílias carenciadas 
ou idosos sem acompanhamento, a po-
pulação voltou, uma vez mais a mostrar 
que sabe responder às solicitações.

EMPRESAS REINVENTAM-SE PARA 
AJUDAR A MINIMIZAR OS IMPACTOS 

A onda solidária atingiu não só a po-
pulação como as empresas, de maior ou 
menor dimensão, que se juntaram às au-
tarquias e a outras entidades com o pro-
pósito de dar respostas às faltas com que 
nos debatemos nos dias que correm.

O pequeno comércio a sofrer com 
as limitações impostas pelos planos de 
contigência responde com solidarieda-
de às dificuldades. Em Sesimbra, o Talho 
Valada ofereceu mais de 80 quilos de 
carne, para ser distribuído por famílias 
carenciadas apoiadas por instituições do 
concelho e muitos são os estabelecimen-
tos que doaram excedentes alimentares.

Algumas das empresas mais conhe-
cidas da região apostaram também em 
responder aos apelos e, alterando os 
equipamentos e adaptando-se à nova 
realidade, transformaram-se e passaram 

a produzir aquilo que faz falta em detri-
mento do que são os seus produtos.

Uma das primeiras empresas a adap-
tar-se foi a Autoeuropa. A fábrica parada 
em “down days” e com os colaboradores 
em casa, readaptou as suas impressoras 
3D e criou dezenas de viseiras para ofere-
cer aos profissionais de saúde. O mesmo 
aconteceu na Visteon que doou o mesmo 
tipo de equipamento de proteção, produ-
zido na fábrica, ao Garcia de Orta.

À escassez de equipamento de prote-
ção individual juntou-se a falta de pro-
dutos de higienização dos profissionais. 
O álcool e o álcool gel, alvo de expecu-
lação, atingiram preços nunca vistos e 
as reservas esgotaram rapidamente. Em 
zona vinícola, a solução chegou dos vi-
nicultores. 

A Casa Ermelinda Freitas juntou-se 
ao Instituto Politécnico de Setúbal para a 
produção de mais de seis mil litros de ál-
cool gel. As instalações da empresa, que 
contribuiu com 5000 litros de álcool e os 
600 garrafões de 5 litros para o respetivo 
armazenamento, receberam os docentes 
do IPS que assumem a responsabilidade 
técnica da produção. A iniciativa envolve 
ainda outros parceiros, como a Vinisol, a 
Junta de Freguesia do Sado e a empresa 
de logística Integra2.

Em Azeitão, a centenária José Maria 
da Fonseca também canalizou o álcool 
vínico, destinado à produção de Mosca-
tel, para ser transformado em cinco mil 
litros de álcool gel para ser distribuído 
por instituições de saúde e de solidarie-
dade social. 

“Através desta doação, queremos 
mostrar o nosso apoio e solidariedade 
para com várias instituições de saúde e 
solidariedade social da região”, as pa-
lavras de António Soares Franco, pre-
sidente da José Maria da Fonseca, são 
o eco das vozes de todos aqueles que 
se juntaram em torno de uma causa: o 
combate ao coronavírus. 

E mesmo em tempos de dificuldade, 
de quebra de produção para as empresas 
e de diminuição de rendimentos para os 
trabalhadores, a região mostrou uma vez 
mais a veia solidária e a capacidade de 
agir em grupo quando a situação assim 
o exige.

São vários os empresários, 
instituições e particulares solidários
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Mais rotinas e menos agitação 
TRUQUES PARA CRIANÇAS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS

Um dos maiores impactos da pandemia fez-se 
sentir na área da educação e do ensino. O fecho das 
escolas, as aulas à distância e as avaliações ajustadas 
aos novos modelos deixam os pais e os alunos com 
dúvidas e ansiedade.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

OS ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO ti-
veram de se adaptar à nova realidade e, 
com mais ou menos malabarismos, con-
seguiram ir dando respostas. No entan-
to, há um universo de estudantes com 
Necessidades Educativas Específicas 
(NEE’s) para quem o trabalhar de com-
petências é ainda mais complicado.
Joana Lança é terapeuta ocupacional e 
trabalha com crianças com NEE’s. De-
fende que para essas crianças é neces-
sário manter rotinas e estratégicas bási-
cas para que os pais ultrapassem estes 
tempos, em que tentar entreter e regular 
uma criança durante um dia é bastante 
complicado e, por vezes, a falta de ima-
ginação impera.

Organizar horários e atividades, ten-
tando manter o equilíbrio ocupacional é 
a primeira dica. As atividades podem ser 
escolares e não só. É importante brin-
car, mas também ocupar o tempo com 
outros interesses como cuidar da pró-
pria higiene, fazer trabalhos da escola, 
ajudar nas pequenas tarefas domésticas 
(dobrar meias, auxiliar na receita de um 
bolo, ajudar a fazer a cama,…). 

A técnica defende que as crianças de-
vem manter uma boa rotina de sono e, no 
final do dia, realizar uma atividade com 
muito movimento, como por exemplo 
saltar na cama, saltar no sofá, correr… 
Para crianças que frequentam algum 
tipo de terapia, o ideal é perceber junto 
do técnico o que podem fazer em casa, 
para que possam de alguma maneira dar 
continuidade ao trabalho que tem vindo a 
ser desenvolvido. Algumas das atividades 
podem ser criadas com materiais do nos-
so dia-a-dia e que temos em nossa casa.

TRABALHAR A MOTRICIDADE GLOBAL
Construam um bowling e joguem to-

dos juntos; realizem circuitos motores 
pela vossa sala utilizando: almofadas, 
cadeiras, sofá…; pratiquem exercício fí-
sico, no Youtube podem encontrar inú-
meras aulas

TRABALHAR A MOTRICIDADE FINA
Atividades em que utilizem molas da 

roupa, como por exemplo: organizar as 
molas por cores no estendal; utilizem 
plasticina ou caso não tenham, existem 
inúmeras receitas da mesma e de massa 
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Joana Lança trabalha com crianças
com Necessidades Educativas Especiais

modelar na internet e construam bone-
cos, animais, sempre em família; peçam 
aos pequenos para fazerem recortes de 
jornal e construírem uma frase colando 
as letras numa folha branca ou para os 
meninos que não têm a competência de 
leitura e escrita adquirida, façam um(a) 
boneco(a) utilizando as várias peças de 
vestuário que aparecem nas revistas e 
colem-nas também numa folha branca; 
utilizem uma caixa de cereais, caixa de 
ovos ou até aqueles frascos do chocolate 
em pó e façam vários buracos, de modo 
a que a criança consiga por exemplo en-
fiar palhinhas.

TRABALHAR A PERCEÇÃO VISUAL
Façam puzzles

TRABALHAR A ATENÇÃO
Joguem ao tradicional jogo da me-

mória, caso não tenham um em casa, 
construam-no em conjunto com os vos-
sos filhos; procurem na plataforma do 
Youtube, vários sons do dia-a-dia (com-
boio, pássaro, água a correr…) e peçam à 
criança para adivinhar qual o som que 
ouve

TRABALHAR A COGNIÇÃO
Leiam uma história à criança, ou caso 

ela tenha competências de leitura, lê-a 
ela e no fim peça-lhe que faça um de-
senho alusivo à história que represente 
as personagens em plasticina ou que re-
conte por outras palavras a história; rea-
lizem atividades mais relacionadas com 
os números, como por exemplo: escreva 
numa folha o número ‘3’ e peça à crian-
ça que faça 3 bolinhas com a plasticina e 
que coloque junto do número; 

TRABALHAR QUESTÕES SENSORIAIS
Pintura com as mãos; brinquem com 

a espuma de barbear e escrevam núme-
ros, letras, formas geométricas ou até 
desenhem livremente na mesma; arran-
jem vários objetos do nosso dia-a-dia 
e de seguida, coloque uma venda na 
criança (caso ela não suporte a venda, 
coloque-lhe um pano por cima da caixa), 
pois o objetivo é que a criança não veja 
em que objetos está a mexer. Através do 
tato, ela deverá adivinhar em que objeto 
está a mexer.
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Caixa Agrícola 
de Entre Sado e Tejo 
auxilia hospitais

SEMANA SANTA ATÍPICA NAS COMPRAS NOS MERCADOS

Menos clientes 
e bancas vazias

Longe parecem os dias 
em que a animação 
era uma constante nos 
mercados que antecediam 
a Páscoa. Os mercados 
do Livramento, do Rio 
Azul ou o 2 de Abril, em 
Setúbal, seriam pontos de 
cor e animação, de vozes 
altas e bons negócios. 
A cor mantém-se nas 
bancas, mas os clientes 
escasseiam.

TEXTO MARTA DAVID
IMAGEM DR

NAQUELE que já foi considerado um dos 
mais belos mercados do mundo, os dias 
passam calmos. Há muitas bancas fecha-
das e vazias porque muitos dos vendedo-
res mais idosos optaram por deixar de tra-
balhar por questões de segurança. Outras 
contam com muito menos funcionários e 
a quantidade de produtos também escas-
seia.. “As nossas vendas baixaram bastan-
te sem sombra de dúvida”, são palavras de 
Ana Domingos, fornecedora de algumas 
bancas de peixe nos vários mercados de 
Setúbal. “Muitas bancas fecharam e as que 
continuam a trabalhar compram pouco” 
explica ao Semmais, adiantando que para 
além do encerramento de vários restau-
rantes “a venda direta ao público baixou”.

Julieta Martins tem uma banca de flo-
res no mercado do Livramente onde está 
há já longos anos com o marido. Nesta 
época teria de recorrer à ajuda do filho 

para dar conta das encomendas e clientes. 
A banca há duas semanas que está vazia. 
O casal esteve em casa e só voltou para 
trabalhar por estes dias que antecedem a 
Páscoa. A opção de ficar em casa deveu-se 
a uma quebra nas vendas, explica o filho, 
mas também por uma questão de saúde e 
segurança “em tempo de crise as pessoas 
querem alimentos. As flores são caprichos. 
Os meus pais estavam a vender pouco e 
decidiram escoaram o que tinham e vie-
ram para casa.” As conversas entre vende-
dores são a de que a venda caiu em quase 
todos os setores e nota-se mais nestas da-
tas uma vez que “estes dias eram tenden-
cialmente mais generosos para o comér-
cio. As pessoas consumiam sempre mais. 
No caso das flores também, as pessoas 
iam mais ao cemitério e havia muitas en-
comendas para igrejas”.

AINDA HÁ QUEM MANTENHA 
O MOVIMENTO E A BOA DISPOSIÇÃO

Cláudia Martins diz que não se pode 
queixar e trabalha praticamente tanto 
como antes da chegada do coronavírus. 
“Acabo por trabalhar mais ainda porque a 
minha mãe, que trabalha comigo, está em 
casa por uma questão de segurança”, diz a 
vendedora de peixe. Na sua banca é pos-
sível continuar a encontrar uma enorme 
variedade de peixe e, por força do encer-
ramento de outras, acaba por beneficiar. 
Obviamente que o número de clientes é 
menor “continua a haver gente, mas não 
é nada que se compare com outros anos”. 
Há no entanto uma vertente interessante, 
diz-nos: “Há pessoas que raramente vi-
nham ao mercado que agora fazem aqui 
compras. Pessoas que estavam a trabalhar 
durante a semana e que não tinham tempo 
para fazer aqui as compras”.

Cláudia e outros vendedores mais jo-
vens com acesso a outras formas de co-
municação souberam tirar partido da 
pandemia em prol do negócio. “Quem tem 

acesso às redes sociais consegue atingir 
outros públicos. Eu deixei de ter alguns 
restaurantes com quem trabalhava, mas 
optei por disponibilizar um serviço de en-
tregas ao domícilio que antes não pratica-
va. Uma coisa acaba por compensar a ou-
tra e o passa palavra dos clientes ajudam a 
manter o negócio”. 

De modo geral diz-nos que as bancas 
que sempre trabalharam bem continuam 
a trabalhar. A padaria que vende pão do 
Faralhão continua com bastante movi-
mento e muitas das vendedoras de frutas 
e legumes também.

Onde também não parece faltar tra-
balho é no Talho da Luz! Por norma o pe-
queno talho está sempre repleto de clien-
tes até à hora de fecho do mercado e os 
funcionários não têm mãos a medir. Ago-

Mercado do Livramento ainda 
consegue manter alguma vitalidade

ra com menos gente, o certo é que a boa 
disposição continua a reinar e os clientes 
continuam a fazer compras. O facto de se 
manter aberto para lá do horário de fun-
cionamento do mercado, através de uma 
porta lateral, permite que os clientes se 
abasteçam sem grandes sobressaltos.

De modo geral, o Mercado do Livra-
mento mostra a vitalidade de sempre. As 
cores nas bancas e a amplitude do espa-
ço continuam a fazer do pricipal mercado 
de Setúbal um dos sítios mais agradáveis 
para fazer compras, ainda que com entra-
das controladas e menos manifestações 
afetivas entre vendedores e clientes. 

Há também mais rigor no que diz res-
peito a permitir que os clientes mexam em 
frutas e legumes e notam-se preocupa-
ções em manter a distância social.

A Caixa Agrícola de Entre Sado e Tejo 
apoiou os hospitais Garcia de Orta, em 
Almada, e Barreiro/Monti- jo com equipa-
mentos de proteção individual destinados 
aos profissionais de saúde.
Em comunicado, a entidade bancária afirma que esta doação, não quan-
tificada, simboliza a vontade de ajudar sempre as instituições do distrito, 
nomeadamente os que, perante a pandemia de Covid-19, estão na primeira 
linha de combate à propagação da doença, trabalhando nos hospitais onde, 
muitas vezes, escasseiam os meios de proteção e outros equipamentos.
A Caixa Agrícola de Entre Sado e Tejo desenvolve a sua atividade nos conce-
lhos de Alcochete, Montijo, Moita, Barreiro, Seixal, Almada, Palmela e Vendas 
Novas, dispondo de uma rede de 13 agências.
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COMO ESTÁ A PANDEMIA A AFETAR OS PARQUES ZOOLÓGICOS

Incerteza paira sobre
400 animais do Badoca
O sócio-gerente alerta para o facto de não existirem 
linhas de crédito para o setor, que aguarda uma 
resposta do Ministério da Agricultura. Neste momento 
tem apenas três trabalhadores diários em laboração.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A PANDEMIA de Covid-19 ainda não terá 
chegado aos animais, mas estes são dos 
seres que muito em breve poderão vir a 
sofrer as consequências da doença. Pró-
ximo de Vila Nova de Santo André, San-
tiago do Cacém, localiza-se o Badoca Sa-
fari Park, um local que alberga cerca de 
400 espécimes e que agora se encontra 
encerrado. Não há receitas e os empre-
gados estão em lay-off. A gerência deste 
parque, assim como de muitos outros 
que existem no país, aguarda que o Mi-
nistério da Agricultura, que é quem os tu-
tela, aponte soluções.  

O sócio-gerente do Badoca, Francis-
co Simões de Almeida, disse ao Semmais 
que o seu empreendimento, que deveria 
ter aberto as portas a 16 de março, con-

tinua encerrado e sem uma data prevista 
pa ra reabrir. “Estávamos a contar com 
as receitas desta época do ano para ten-
tar arranjar modo de subsistência. O que 
acontece é que todo o capital que poderia 
ser feito neste período já não é recuperá-
vel e aquele que se fizer em junho ou em 
julho e até agosto ou setembro, também 
já não será suficiente para assegurar o 
funcionamento normal do parque para o 
ano seguinte”, alegou.

“Não sei como vamos sobreviver. Pos-
so aguentar mais três, quatro ou cinco 
meses, mas depois não sei como será. Per-
demos toda a época das visitas escolares”, 
acrescentou o mesmo responsável, lem-
brando que anualmente o Badoca recebe 
cerca de 120 mil visitantes o que, mesmo 

sendo um número ainda distante dos cer-
ca de um milhão de entradas contabiliza-
das pelos grandes zoológicos de Lisboa ou 
Porto, acaba por ser muito significativo 
para um equipamento da sua dimensão.

Francisco Simões de Almeida dis-
-se ainda que, atualmente, tem apenas 
equipas de três pessoas a trabalharem 
diariamente, por um período de 15 dias, 
no parque. São esses funcionários que 
asseguram a alimentação dos animais, 
que cuidam da limpeza e das instalações. 
“Numa situação normal teria até final de 
maio de 35 a 40 trabalhadores e entre 
agosto e setembro talvez uns 50”, adian-
tou o empresário que mantém 23 pessoas 
no quadro da empresa.

EMPRESÁRIOS DO SETOR AGUARDAM 
RESPOSTAS DE VÁRIOS MINISTÉRIOS

Neste momento não existe qualquer 
linha de crédito pensada para zoos ou 
aquários, diz o sócio-gerente do Badoca. 
Este empresário, em conjunto com ou-
tros do setor estão, no entanto, mobiliza-
dos para que, no breve trecho possível, o 
Estado lhes possa dar as respostas de que 
precisam. 

“Estamos a disparar em todos os sen-
tidos. Já escrevemos para o Ministério 
da Agricultura, que é quem tutela a nos-
sa área de atividade e também já enviá-

mos cartas para as Finanças, o Turismo, a 
Economia… Alguém terá de nos dar uma 
resposta”, acrescentou.

Os pedidos, acrescentou, não estão a 
seguir em nome individual dos empre-
sários, mas antes através da Associação 
Ibérica de Zoos e Aquários. 

“Este é um problema que abrange 
muita gente e não apenas os proprietá-
rios das empresas. Não podemos esque-
cer que esta atividade engloba tratadores, 
zootécnicos, biólogos, veterinários, etc. 
É uma atividade que movimenta ver-
bas muito grandes, que não se resumem 
apenas à alimentação dos animais, mas 
também ao aquecimento de determina-
das instalações, às despesas de água, aos 
combustíveis”, explicou o empresário.

No caso extremo de os parques zooló-
gicos terem de encerrar definitivamente as 
portas este ano, não se coloca a possibili-
dade de os animais serem vendidos. Fran-
cisco de Almeida diz que “a nossa missão 
passa por preservar espécies e não por as 
vender, até porque tal é proibido”. 

“Os parques e aquários têm obriga-
ções a prestar ao Instituto da Conserva-
ção da Natureza e Florestas, assim como 
à Direção Geral de Veterinária. Não se 
trata de um negócio, mas antes do bem-
-estar animal, da pedagogia e do respeito 
pela natureza”, concluiu.

Badoca Park está a funcionar 
apenas com três trabalhadores

Casa Ermelinda Freitas ativa no combate
É uma articulação feliz 
entre a Casa Ermelinda 
Freitas e o Instituto 
Politécnico de Setúbal 
(IPS). São cerca de 6000 
litros de álcool gel e 
mais de 2500 viseiras. 
A gerente da empresa 
de Palmela diz que é 
tempo de acudir à linha 
da frente e cuidar das 
pessoas.

TEXTO RAUL TAVARES 
IMAGEM DR

A CASA ERMELINDA FREITAS, uma das 
principais empresas vitivinícolas da re-
gião, fez um intervalo na produção de 
vinho e, em articulação com o IPS, está 
a produzir um total de 6000 litros de 
álcool gel e mais de 2500 viseiras para 
distribuir por hospitais, IPSSs do distri-
to, agentes de proteção civil e estabele-
cimentos prisionais.
A força de produção e a matéria prima 
está nas mãos da empresa liderada pela 
empresária Leonor Freitas, que contou 
também com o apoio da empresa Vini-
sol, sendo que a solução antissética foi 
desenvolvida por docentes do IPS. “Es-
tou muito orgulhosa desta parceria e da 
capacidade e competência que o nosso 
Instituto tem revelado no apoio a este 
combate”, partilhou com o Semmais.

Leonor Freitas, diz que é preciso “re-
unir todas as forças”, e colocar nesta luta 
as pessoas em primeiro lugar. “Primeiro 
as pessoas, depois as pessoas, e ainda 
as pessoas”, acentua. Não deixando de 

elogiar os colaboradores da empresa 
que, salienta, “têm estado muito empe-
nhados nesta tarefa, sob a coordenação 
da minha filha, Joana Freitas, que tem 
sido inexcedível”. “É uma emoção ter a 
trabalhar comigo pessoas tão dedicadas 
e mesmo espetaculares, todos trans-
formados em agentes de saúde públi-
ca. Tenho diretores comerciais quer em 
Portugal, quer no estrangeiro, a colar 
etiquetas para ajudar. Estou sensibiliza-
da e agradecida”, acentua. Na empresa, 
depois da primeira avalanche do surto 
pandémico, os trabalhadores foram di-
vididos em turnos, foi-lhes dada forma-
ção adequada ao momento e garantidos 
meios de proteção pessoal. 

“Não escondo que estou preocupa-
da com os impactos na economia, mas 
isso pode esperar. Não vamos para des-
pedimentos nem lay-off, porque estou 
pronta a arregaçar as mangas para o que 
vier a seguir”, afirma a empresária, que é 
também Comendadora.

Leonor Freitas e Pedo Dominguinhos 
unidos no combate à pandemia
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Técnicos e jogadores 
em permanente contacto

PANDEMIA ALTERA PLANOS E OBRIGA A REAJUSTAMENTOS FINANCEIROS 

Vitória com contas 
em dia apesar da paragem 
O campeonato principal do futebol português está parado e muitos clubes ressentem-se 
economicamente. Em Setúbal, o Vitória ajustou as contas e, para já, está a cumprir todos 
os compromissos com os funcionários. Paulo Gomes dá conta de um início de mandato 
conturbado e mantém a esperança de dar a volta ao eterno problema financeiro do clube.
ENTREVISTA MARTA DAVID IMAGEM DR

O presidente do clube assumiu que a si-
tuação financeira era muito complicada. A 
nova direção tinha praticamente acabado 
de tomar posse quando a pandemia se ins-
talou. Os contactos com os potenciais inves-
tidores continuam ou os acontecimentos 
estão a travar as respostas?

Quando iniciamos o mandato para o 
qual, de forma clara, fomos eleitos, eu e 
minha direção tínhamos a noção das difi-
culdades que teríamos para dirigir um clu-
be, que por um lado tem identidade pró-
pria, tem uma massa adepta forte e tem 
a responsabilidade da representação da 
nossa região, mas que por outro teve, ao 
longo da sua hitória, o problema de qua-
se nunca ter tido equilíbrio financeiro. Ao 
chegar sabia que o primeiro impacto seria 
forte no campo financeiro e que teria pa-
lavras pouco simpáticas, mas reais, para 
quem gosta do Vitória. Na campanha dis-
se sempre que os sócios têm que saber o 
verdadeiro estado do clube, pois só assim 
podemos criar o caminho da inversão, isto 
é, a mudança do paradigma.

Os apoios financeiros, que mantenho, 
eram e são essenciais para esta mudan-
ça, vai permitir dar equilíbrio, numa fase 
inicial, para que na próxima época, com 
decisões baseadas na gestão, possamos 
diminuir as diferenças que hoje existem 
entre a receita e a despesa. A chegada da 
COVID-19 não alterou o processo relati-
vamente aos apoios, veio sim alterá-lo no 
tempo. Por isso a estratégia mantém-se.

Sem a receita dos jogos e do bingo e com 
as modalidades paradas, como é que se dá 
continuidade às obrigações?

O Vitória movimenta quase dois mil 
atletas, na formação e nas modalidades. 
Para que tal aconteça existem mais de 
cem pessoas, entre professores, treinado-
res e seccionistas, que hoje estão em casa.

A receita que suporta estas pessoas 
ficou residual e muitos deles continuam 
a trabalhar em casa no suporte físico aos 
nossos atletas via online. Agradeço, em 
nome da direção, aos encarregados de 
educação que continuam a pagar as suas 
mensalidades mesmo sem haver aulas 
presenciais. A vertente solidária aqui é 
fundamental, muitos dos encarregados 
de educação não estão a executar a sua 
atividade profissional da mesma forma, 
mas conseguiram manter o seu venci-
mento com as “novas formas” de traba-
lho ajustadas à situação. A paragem do 
Bingo, essencial no equilíbrio financeiro 
do clube, juntando a isso, a diminuição 
drástica das receitas das cotizações trou-
xe mais um problema. A nossa luta diária, 
a ligação que hoje tem o Vitória Futebol 

Clube e o Vitória Futebol Clube SAD, são 
a base na procura de soluções. Dentro 
das dificuldades, permitiu até hoje man-
termos os nossos funcionários. Negocia-
mos, com os fornecedores, adiamentos 
no tempo para nos focarmos nas pessoas 
que cá trabalham.

A equipa de futebol profissional estava a 
preparar-se para garantir a manutenção e 
tudo levava a crer que seria um objetivo al-
cançável. O campeonato está parado, como 
é que a situação está a ser encarada pelos 
jogadores e equipa técnica?

A UEFA, a FPF e a Liga Portugal querem 
terminar os campeonatos, o Vitória achou 
sempre que esta seria uma condição ne-
cessária, pois, caso não acontecesse, iria 
por em causa receitas fundamentais para 
mais de metade dos clubes da 1ª Liga. Será 
a Covid-19 a decidir quando vai acontecer, 
pois ninguém irá fazê-lo sem condições 
para tal. Os calendários serão definidos a 
partir daí. A nossa equipa técnica e os  jo-
gadores estão com muita vontade de vol-
tar, com muita vontade de jogar, e os vi-
torianos ansiosos para os apoiar. Estamos 
todos juntos nesta situação.

Como é que a direcção recebeu a notícia da 
FPF de ter encerrado os campeonatos das 
camadas jovens sem classificações nem 
campeões?

Apesar de ainda não termos as estru-
turas físicas que dignifiquem a grandeza 
do Vitória, na vertente desportiva o nosso 
clube tem crescido muito, temos mais ta-
lento e equipas mais competitivas, eramos 
os principais canditados a ganhar todas as 
provas do futebol base. Sabemos também 
que os calendários ficariam sem espaço 
temporal. Aceitamos a decisão da FPF e 
AFS, percebendo os porquês da decisão.

Já há salários em atraso? O Vitória pondera 
recorrer à ajuda da Liga?

O Vitória tem, neste momento os salá-
rios em dia, e decidiu não reduzir salários 
para com os seus planteis profissionais 
e respetivas equipas técnicas. Estamos 
numa situação nova, impensável há três 
meses, e todos juntos, soubemos reajustar 
nos próximos meses, uma forma de paga-
mento viável.

No meio desta situação de pandemia, o Vi-
tória chegou-se à frente e lançou a iniciativa 
“Vitória Solidário”. Em que é que consiste?

O Vitória Social, liderado pela direto-
ra Cristina Augusto, era para ser lançado 
no início da próxima época, esta situação 
fez antecipar o projeto. O Vitória tem aqui 
um papel importante na sociedade setu-

balense. Existem muitas entidades nobres 
na cidade que se dedicam a esta vertente, 
e nós podemos potenciar muitos desses 
projetos. O Abril Músicas Mil foi o proje-
to de arranque, aproveito para fazer um 
agradecimento sincero aos artistas da re-
gião que, na primeira hora, disseram sim 
a esta ação.

Nesta altura em que todos vivemos uma 
realidade tão diferente que mensagem dei-
xa aos setubalenses, em geral, e aos vitoria-
nos, em particular?

Quero, acima de tudo, deixar uma 
mensagem de esperança, temos que fazer 
a nossa parte, que é ficar em casa, para 

que este flagelo termine. Agradecer sem-
pre aos profissionais de saúde, aos bom-
beiros e a todos os que estão no terreno 
para nos garantir o funcionamento das 
nossas necessidades básicas. 

Faço também um apelo aos vitorianos 
e àqueles que simpatizam com o nosso 
clube, que estejam presentes quando re-
gressarmos, no apoio às nossas equipas 
e nas ações que vamos desenvolver, pois 
todos juntos, podemos mostrar o quanto 
somos enormes.

Mesmo fora dos relvados  os jogadores 
procuram manter-se em forma

Em quarentena há mais de um mês, jogadores e 
equipa técnica mantêm-se em contacto através da 
internet e por telefone. Em casa, os jogadores têm 
condições, criadas com o apoio de um ginásio, 
para continuar a trabalhar no sentido de manter 
a forma e não sentir a quebra de uma paragem 
forçada e tão prolongada. Julio Velázquez, o 
treinador sadino, diz que os seus jogadores estão 
“fortes” e, em declarações à Liga Portugal, revelou 
que a equipa técnica avalia regularmente o estado 
físico e emocional dos atletas, ainda que à distância. “Tenho mantido o contacto 
os jogadores e todas as pessoas que trabalham no futebol profissional do Vitória. 
Sinto-os fortes, estão a fazer o respetivo trabalho, estão com as famílias e expec-
tantes com o que vai acontecer.” Velázquez assume que a situação é difícil para 
todos e que este é um momento de grande responsabilidade. “Estamos numa 
situação complicada a nível mundial, na qual todos precisamos de ficar em casa. 
Esta é a única forma de conseguirmos arranjar uma solução para este problema”, 
considera o técnico que vinca por isso a necessidade de um contacto diário com 
os jogadores, sobretudo para “passar uma mensagem de ajuda no plano emocio-
nal e para que sintam que têm o nosso apoio, seja a nível pessoal ou familiar”.
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OPINIÃO

País pequeno, 
grande povo
EM MENOS DE UMA DÉCADA, 
os portugueses foram obrigados 
a enfrentar duas crises sem pre-
cedentes, a primeira, a partir de 
2008, com a bolha imobiliária e das 
dívidas soberanas, e esta, agora, do 
coronavírus.

Não tem sido, pois, um 
arranque de século famoso 
para os nossos lados, mas essas 
provações tem revelado de que 
cepa são os portugueses feitos, 
herdeiros de Viriato e da Epopeia 
dos Descobrimentos relatada por 
Camões. 

Na crise financeira, deitados por 
terra pela ganância de banqueiros 
e investidores sem escrúpulos, 
falimos em toda a linha, e 
soubemos, todos, aceitar o destino 
com a força que nos fez sair dela. 
De bons alunos, passamos a ser 
novamente respeitados enquanto 
país, enquanto Estado nação e 
enquanto povo. As ‘agênciazinhas’ 
de rating, que ajudaram à festa, 
espreitam agora uma segunda 
oportunidade. 

Desta vez, revelando um 
altruísmo, união e solidariedade 
que nos orgulha, estamos a 
reagir como país pequeno a uma 
gigantesca crise humanitária - 
que ficará para a História deste 
século - com conta, peso e 
medida. Certo disso, é que parte 
do planalto que a pandemia está 
a registar no país muito se deve a 
este povo que, quando chamado 
à responsabilidade, cumpre um 
desígnio coletivo.

Não vai ser fácil sair desta 
encruzilhada, porque a seguir 
à crise de saúde pública, virá o 
tsunami económico e financeiro, 
já anunciado, agravado por uma 
União Europeia que não está a 
saber respeitar os seus valores 
essenciais, em nome da carta 
magna que a criou e a fez expandir. 
A Europa social, da coesão e 
da solidariedade mostra, nesta 
tormenta à escala global, que 
continua a ser liderada por políticos 
de pequena dimensão, sem visão 
estratégica e sem capacidade de 
acudir aos seus. 

Mas é nestas alturas que um 
povo se agiganta. Tal como há 
meia dúzia de anos, mesmo com 
o superior garrote da troika e de 
uma austeridade acima do excesso, 
acredito que saberemos dar as 
respostas adequadas, mostrando o 
que a História nos repete, em ciclos, 
que este pequeno país da zona mais 
ocidental da Europa é Grande.

EDITORIAL
RAUL TAVARES
DIRETOR

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

TURISMO SEMMAIS
JORGE HUMBERTO
COLABORADOR

Nas prisões
há pessoas como nós

Vai passar.

O PARLAMENTO aprovou uma lei que 
permite a saída de reclusos das prisões 
portuguesas para evitar o contágio em 
larga escala do Coronavírus no meio pri-
sional, onde as condições físicas existen-
tes não são compatíveis com as regras de 
afastamento social recomendadas pela 
saúde pública.

Nas cadeias os presos partilham celas 
pequenas, 10 a 12 m2, que chegam a alojar 
três e quatro reclusos que ficam fechados 
cerca de 13 horas seguidas, os balneários 
são coletivos assim como os espaços de 
refeição.

Perante a realidade das prisões, 
as Nações Unidas incitaram os países 
atingidos pela pandemia a adotar 
medidas para evitar a propagação do 
vírus, que podem passar pela libertação 
dos reclusos particularmente vulneráveis 
à COVID 19, designadamente os mais 
idosos, os doentes e aqueles que estão 
detidos por crimes menores, proposta 
acatada já por vários países.

Também a Provedora de Justiça veio 
recomendar flexibilização de licenças 
de saída, e um conjunto de outras 
entidades que trabalham com o meio 
prisional vieram apoiar uma solução que 
retire pressão da população prisional e 
evite uma catástrofe. Sob proposta do 

Governo o Parlamento aprovou que em 
situações bem balizadas, quer no perfil 
do recluso, quer na tipologia dos crimes 
e no tempo de cumprimento efetivo das 
penas, permita a libertação de cerca de 
2000 reclusos num universo de 12729, 
800 dos quais com mais de 60 anos, que 
tenham para onde ir, uma vez que há 
pessoas detidas que não têm retaguarda 
fora da prisão.

Estas medidas passam pelo perdão 
parcial de penas iguais ou inferiores a 2 
anos e situações em que o tempo que falta 
para terminar o cumprimento da pena 
seja igual ou inferir a 2 anos.  O perdão 
não se aplica a um conjunto considerável 
de crimes como homicídio, violência 
doméstica, crimes sexuais, tráfico de 
droga, entre outros, e ainda crimes 
praticados por elementos das forças 
segurança, forças armadas, funcionários 
do Estado e representantes de cargos 
políticos, cargos públicos e magistrados, 
sempre que os crimes tiverem sido 
praticados no âmbito dessas funções.

A outra medida prevista é o indulto 
excecional que pode concedido pelo 
Presidente da República para reclusos 
com 65 ou mais anos e que estejam 
doentes ou com alguma incapacidade 
que aumente o risco no contexto da 

pandemia. E por fim a possibilidade da 
conceção de licenças extraordinárias de 
saída para reclusos conhecidas como 
precárias, ficando o preso confinado 
à sua residência e com supervisão 
dos Serviços de Reinserção Social e 
antecipação podendo haver antecipação 
da liberdade condicional.

Nas prisões há pessoas como nós. 
O Estado tem a obrigação de garantir a 
segurança dos reclusos que estão presos 
sob a sua responsabilidade, mas também 
daqueles e daquelas que trabalham 
nos estabelecimentos prisionais, 
assegurando-lhes neste contexto 
pandémico do Coronavírus condições 
iguais de proteção às de todas as outras 
pessoas.

Esta medida não tem como objetivo 
diminuir o número de presos ou resolver 
os problemas do sistema prisional, 
e deve ser tomada assegurando a 
segurança de toda a comunidade. Esta 
decisão enquadra-se nas medidas que o 
país está a tomar no âmbito do Estado 
de Emergência, contribuindo para evitar 
uma possível catástrofe se o coronavírus 
entrar nas prisões portuguesas, 
respeitando os Direitos Humanos de 
todas as pessoas e afirmando assim o 
princípio de uma sociedade decente.

VAI PASSAR. Claro que sim. O que nos in-
comoda é que não sabemos quando. Início 
de maio? Final de maio? Junho? Quando? 
Mas vai passar, sem dúvida nem senão. 
Olhando o mundo pelo “lado do turismo” 
não vos vou repetir todos os números que 
todos os dias nos são lembrados. Na ver-
dade apenas um número interessa: zero.

Zero faturação em final de março. Zero 
faturação em abril. E, provavelmente, 
próximo de zero faturação em maio.

Não vos vou lembrar, também, todas 
as análises que todos os dias são feitas 
sobre o turismo. O diagnóstico está feito 
e repetido. O que vos vou lembrar é, outra 
coisa diferente, o facto de que quando 
estamos no zero só podemos crescer, 
só podemos melhorar. E este deve ser o 
nosso ponto de partida. Todas as crises 
trazem mudança. E esta é uma crise única. 
Única pela origem: um raio de um vírus. 
E única pela dimensão: absolutamente 
global e absolutamente devastadora.

Para uma Região como a nossa (Região 
de Lisboa) que depende em 80% do 
transporte aéreo, o futuro será, em larga 
medida, decidido pela rapidez com que o 
setor do transporte aéreo vai incorporar 
as alterações necessárias para garantir a 
segurança e a saúde de todos.

Claro que já vivemos isto. O choque da 
segurança foi totalmente incorporado pela 

aviação, pelas estruturas aeroportuárias 
e, mais importante, pelos viajantes. Hoje 
é normal chegarmos aos aeroportos 
com maior antecedência. É normal todas 
as bagagens passarem por um scanner. 
É normal, às vezes, sermos revistados. 
É normal ainda tirarmos as botas e 
“ficarmos descalços” por um momento 
Tudo em nome da segurança.

Agora será em nome da saúde. Da 
nossa. Da dos outros. E a rapidez com 
que o transporte aéreo recupere e tome 
as medidas necessárias será a medida do 
tempo da recuperação do turismo.

Não tenhamos dúvidas que o desejo 
de viajar veio para ficar. Faz parte do 
quotidiano do cidadão comum do século 
XXI. O turismo é hoje democrático e não 
mais elitista. Muitos e muitas viajam 
e continuarão a viajar assim que for 
possível. Este impulso, esta atitude, esta 
normalidade das nossas vidas vai voltar 
tão rapidamente quando possível. E esta 
é a garantia maior do futuro do turismo.

Claro que temos de saber como vão 
ficar as companhias de aviação. Como 
vão ficar as empresas. Como vão ficar as 
instituições. Como vão ficar os governos. 
Como vamos ficar todos.

Certamente mais endividados. E 
para quem como Portugal, tem uma 
dívida muito elevada, este regresso 

progressivo à “normalidade” tem de vir 
acompanhado de um conjunto impar de 
estímulos. Chamem-lhe plano. Chamem-
lhe o que quiserem. Mas convém manter 
a serenidade, o sangue frio e a inteligência 
de garantir duas visões. Que estes 
estímulos sejam globais. Tradução para 
globais: europeus. Que estes estímulos 
não se limitem a empurrar dívida com a 
barriga. Porque um dia a barriga não será 
suficiente para lidar com tamanho peso.

Voltarei ao tema. Numa próxima 
opinião só falarei de soluções. As óbvias. 
E as menos óbvias. O risco do “mais do 
mesmo”, quando o “mais do mesmo” 
desapareceu. E a ousadia do diferente. 
Em particular do diferente que pode ser 
medido (cada euro será então demasiado 
precioso para ser desperdiçado). E 
do diferente que já tentado deu bons 
resultados. Permitam-me ainda destacar 
o título desta breve opinião. O título 
é roubado ao título de um samba de 
Chico Buarque (1986) e como tudo o 
que ele compõe e escreve é, no mínimo, 
inspirador. Diz ele: “Palmas para a ala dos 
barões famintos/ O bloco dos napoleões 
retintos/ E os pigmeus do bulevar/ Meu 
Deus, vem olhar/ Vem ver de perto uma 
cidade a cantar/ A evolução da liberdade/ 
Até o dia clarear”.

Venha então essa liberdade.
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para acolhimento de bombeiros em 
situação de isolamento. 

Concretizámos ainda um Centro 
de Acolhimento Temporário e outro 
para pessoas sem-abrigo, para além da 
disponibilização de um espaço para a 
instalação de uma Unidade de Testes no 
Concelho do Seixal que tarda em abrir 
por responsabilidade do Ministério da 
Saúde.

Por fim, quero deixar um 
agradecimento e palavra de apreço a 
todos os trabalhadores que são essenciais 
em todas as alturas, mas que neste atual 
quadro são mesmo imprescindíveis. 

O meu obrigado a todos os 
trabalhadores da câmara municipal, 
aos vários parceiros e empresas locais 
que nos apoiam desde a primeira hora, 
a todas as associações do concelho que 
prestam apoios, aos bombeiros, forças de 
segurança e a todos os profissionais de 
saúde que mesmo exaustos continuam 
todos os dias na linha da frente a zelar 
por todos nós. 

Juntos venceremos este combate 
pela vida. 

dário. Com estas medidas chega-se com 
facilidade a apoios na ordem dos 3% do 
PIB, para quem criticava o governo do 
Partido Socialista pela obsessão com o 
excedente orçamental, este momento é 
uma enorme lição, só as contas saudá-
veis permitem esta robustez nas medi-
das implementadas.

Os mecanismos de apoio criados pelo 
Governo têm uma linha estratégica, que 
procura proteger todos  - e mitigar os 
efeitos negativos  - de uma forma equi-
tativa e equilibrada. É o Estado Social – 
não monetarista, não neoliberal, não de 
Direita – que todos agora defendem. 

OPINIÃO

SIGA O NOSSO CONCELHO
JOAQUIM SANTOS
PRESIDENTE DA C.M. SEIXAL

ATUALIDADE
BRUNO RIBEIRO BARATA
AUTARCA DO PS SEIXAL

Autarquia do Seixal  ao lado
da população na luta pela vida

Equidade e Equilíbrio 
em Estado Social

OS TEMPOS que vivemos são novos 
para todos. Há muito que o mundo não 
se deparava com tanta incerteza, como a 
provocada pela pandemia da COVID-19, 
enfrentando tantos obstáculos à norma-
lidade do nosso dia-a-dia colectivo.  

A Câmara Municipal do Seixal, 
logo desde o início adoptou medidas 
extraordinárias destinadas à contenção 
desta doença, em consonância com as 
orientações da Direção-Geral da Saúde 
e no quadro da Declaração do Estado de 
Emergência no país. 

Também a autarquia do Seixal 
decidiu a 31 de março ativar o Plano 
de Emergência Municipal.  As nossas 
principais preocupações foram as de 
reforçar a prestação dos serviços públicos 
essenciais, tais como o abastecimento 
público de água, saneamento e recolha 
de resíduos. 

Foi ainda prioridade a desinfeção de 
espaços públicos, abrangendo todas as 
freguesias, nomeadamente na envolvente 
dos centros de saúde, equipamentos e 
contentores de deposição de resíduos. 
Todo este trabalho só é possível graças 

ao empenho e disponibilidade de 
centenas de trabalhadores municipais 
que estão na linha da frente do combate 
a esta pandemia.  

Também com a suspensão das aulas e 
atividades escolares, houve de imediato 
a preocupação de garantir a refeição 
a todos os alunos da rede pública de 
jardins-de-infância e 1.º ciclo do concelho 
dos escalões A e B da Ação Social Escolar, 
integralmente custeados pela Câmara 
Municipal do Seixal. 

Lançámos ainda um plano de apoio 
social #SeixalEmCasa, em parceria com 
as juntas de freguesia e as instituições 
sociais do concelho, de forma a apoiar 
os idosos e pessoas em isolamento, 
com a entrega ao domicílio de refeições 
confecionadas, medicamentos e outros 
bens de primeira necessidade, de forma a 
que estes possam ficar resguardados em 
suas casas. 

A iniciativa conta com o apoio de vários 
munícipes que integram as brigadas 
solidárias, a quem muito agradecemos. 
Uma das respostas deste plano é a 
Linha 65, que apoia seniores com mais 

de 60 anos através do fornecimento de 
refeições, apoio psicológico ou pedido de 
receitas médicas para doentes crónicos, 
gerida pela associação Criar-T. 

Outra resposta foi a linha de 
encaminhamento social, dirigida a 
pessoas em situação de isolamento, 
com doenças crónicas ou famílias 
monoparentais com menores de 12 anos 
a cargo. 

A Câmara Municipal do Seixal e a 
rede de parceiros ajudam com a ida às 
compras e à farmácia e outro tipo de 
apoio urgente e indispensável. 

Tive ainda a oportunidade de visitar 
os quartéis das duas associações de 
bombeiros do concelho do Seixal e 
Amora, que perante a ausência de apoio 
por parte do Ministério da Administração 
Interna, os apoios prestados pela Câmara 
Municipal do Seixal são fundamentais 
para garantir a sua operacionalidade. 
Decidimos assim fornecer equipamentos 
de proteção individual, tais como 
máscaras, luvas, óculos e viseiras e 
fatos específicos, refeições e ainda da 
disponibilização de edifícios municipais 

“O Estado social é indispensável para que a 
economia funcione. E os anos de progresso 
da Europa foi porque tinha um Estado so-
cial. Não foi por mais nada. “

Mário Soares em 2008

NESTE MOMENTO único e excecional 
da história, é impossível não falar da 
COVID-19. Eu não fujo à regra e preten-
do fazer uma abordagem sobre a ação 
do Governo na vertente da Economia e 
respetivos impactos nos Trabalhadores, 
Empresas e Estado. As medidas do Go-
verno são robustas e têm um objetivo 

principal: proteger os empregos. A me-
dida mais emblemática e com maior im-
pacto orçamental é o denominado layoff 
simplificado, mecanismo para proteção 
dos contratos de trabalho que inclui tra-
balhadores independentes e sócios-ge-
rentes sem trabalhadores.

O lay-off simplificado é uma medi-
da vigorosa de um Estado que se preo-
cupa com as Pessoas  - porque proíbe o 
desemprego - e Empresas (porque vêm 
os seus encargos salarias reduzidos em 
84%), é uma medida de um Estado Social, 
é uma medida de um Governo de matriz 
de Esquerda Equilibrada. O vigor mede-

-se pelo seu impacto orçamental, estima-
do em cerca de 1.000 milhões de euros 
por mês que corresponde a 0,5% do PIB, 
ou seja, a duração desta medida por três 
meses, mais o incentivo financeiro ex-
traordinário para apoio à normalização 
da atividade da empresa – pós lay-off es-
timado em 1.200 milhões de euros (one-
-off) – chegamos com facilidade a 2% do 
PIB.

Some, ainda, o deferimento de Contri-
buições para a Segurança Social, o apoio 
excecional para Trabalhadores pelo en-
cerramento das escolas, os apoios ex-
traordinários para o sector social e soli-

Diretor Raul Tavares / Redação Anabela Ventura, António Luís, Cristina Martins, José Bento Amaro, Marta David, Nuno Ramalho, Patrícia Brito / Coordenação 
Comercial Cristina Almeida / Direção de arte Pedro Frade / Paginação Teresa Fortalezas | EDUGEP Digital Solutions www.edugep.pt / Serviços Administrativos 
e Financeiros Mila Oliveira / Distribuição VASP e Maiscom, Lda / Propriedade e Editor Maiscom Edição e Publicações, Unipessoal, Lda; NIPC 513 409 246 / Capital 
Social Raul Manuel Tavares Pereira (100%) / Redação Largo José Joaquim Cabecinha nº8-D, (traseiras da Av. Bento Jesus Caraça) 2910-564 Setúbal. E-mail: publicidade.
semmais@mediasado.pt; Semmaisjornal@gmail.com / Telefone: 93 53 88 102 / Impressão Empresa Gráfica Funchalense, SA. Rua Capela Nossa Senhora da Conceição, 
50 - Moralena 2715-029 - Pêro Pinheiro / Tiragem 20.000 (média semanal) / Reg. ICS: 123090. Depósito Legal; 123227/98 /    /   /jornalsemmais  

/ Ficha Técnica



16  ⁄ ⁄  10abril2020

PUBLICIDADE


