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OBRIGADO PELA CONFIANÇA

Pandemia
já entra em lares 

clandestinos
A semana fechou com 365 casos positivos, mais 120 que os 

registados segunda-feira. É um crescimento em queda, já 
que o número de novos casos, ao dia, tem vindo a descer. 
As preocupações voltam-se para os testes a idosos, com 
Setúbal a ficar de fora da campanha da DGS. E já há casos 

em lares clandestinos.
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DISTRITO SUBIU CENTO E VINTE CASOS POSITIVOS NUMA SEMANA

Covid-19 lança a ‘guerra’
dos testes nos idosos
Desde segunda-feira a região contou mais 120 infetados pela 
Covid-19, totalizando, ontem, 365 casos positivos. As atenções 
viram-se agora para a necessidade de testar os idosos residentes em 
lares, mas não há ainda testes.
TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

DESDE O INÍCIO DA SEMANA até ontem, 
sexta-feira, o distrito registou um aumen-
to de 120 casos de infeção pela Covid-19, 
sendo que os números vieram sempre a 
descer, ainda que ligeiramente. Na segun-
da-feira, dia 30 de março, havia registo 
de 245 casos declarados, terça-feira, mais 
37, na quarta somaram-se mais 31, quinta, 
mais 28, e sexta, mais 24. Ontem, o total 
ascendia a 365 casos positivos. Segundos 
os dados oficiais, ainda com uma ou outra 
discrepância, os concelhos mais atingidos 
foram sempre Seixal e Almada, fechando 
a semana com 92 casos, no primeiro, e 91 
no segundo. 

Barreiro, com 53, Setúbal com 34, Moi-
ta com 29 e Montijo, com 22 casos, sur-
giam logo a seguir com o maior número 
de doentes. Palmela, com 11 infetados e 
Sesimbra com 10 (já foi dada alta a um re-
cuperado) fechavam a listagem à data de 
ontem, no que se refere aos concelhos da 
Península de Setúbal. 

Segundo as fontes do Semmais, nos 
nove concelhos da Península continua a 
subsistir “uma grande fasquia de pessoas 
à espera de resultados e algumas centenas 
em vigilância ativa”.

As maiores dúvidas sobre o número 
de casos registaram-se nos concelhos do 
Litoral Alentejano, a começar por Grândo-
la, com as autoridades da saúde a darem 
conta apenas de três casos, quando, a câ-
mara grandolense e a unidade hospitalar 
do Litoral Alentejano, contatadas pelo 
Semmais garantem a existência de 10 ca-
sos positivos, todos parte de uma cadeia 
de transmissão ocorrida com trabalhado-
res que estão a construir uma vivenda na 
zona rural daquele concelho. 

Há disparidade também em Sines, com 
a DGS a identificar três casos da Covid-19, 
e o município a reportar 2. Em Santiago do 
Cacém, por sua vez contam-se 6 infetados 
e 2 em Alcácer do Sal. A unidade hospita-
lar do Litoral Alentejano tinha internados 
ao fecho desta edição apenas três doentes 
com o novo coronavírus, um deles nos 
cuidados intensivos. “Temos mantido al-
guma calma, mas esta incerteza dos dias 
coloca-nos os nervos em franja”, confes-
sou ao Semmais Luís Matias, presidente 
do conselho de administração daquele 
hospital, lamentando a inexistência de 
“algum material” que, segundo o próprio, 
tem vindo a chegar a conta-gotas. 

Nos quatros concelhos do Alentejo 
Litoral, que fazem parte do distrito de Se-
túbal, há ainda uma bolsa de mais de 70 
doentes à espera de resultados e mais de 
duas centenas de pessoas em vigilância 
ativa. Não há, contudo, óbitos a registar. 

A DURA AGONIA DA ESPERA
DOS TESTES AOS IDOSOS

As grandes preocupações voltaram-se 
esta semana para os inúmeros lares e re-
sidências de idosos, que nos treze conce-
lhos do distrito assumem uma população 
acima das cinco mil pessoas, entre IPSSs 
e os chamados “lucrativos”, geridos por 
privados. Segundo uma estimativa a que 
o Semmais teve acesso, a totalidade da 
região precisará de testar 2897 idosos das 
IPSSs, e 2124 idosos residentes em lares 
privados.

O problema deste “barril de pólvora”, 
de acordo com um especialista contacta-
do pelo nosso jornal, é que “não há dis-
ponibilidade de testes, nem orientação 
prioritária das autoridades de saúde para 
os fazer”. A campanha de testagem imple-
mentada pela DGS arrancou, segunda-fei-
ra, e começou pelos distritos de Lisboa, 
Évora, Aveiro, Guarda e Algarve. Setúbal 
ficou de fora.

“A questão está em saber quantos tes-
tes vão ser disponibilizados para o distri-
to, não tendo sido considerado prioritário, 
qual o critério de sinalização dos lares, 
como vão ser feitos nos lares privados, 
que são como cogumelos em concelhos 
como Almada, Seixal, Barreiro e Palmela, 
e qual o controlo diário da sintomatologia 
Covid”, questiona a mesma fonte. Uma das 
opções é realizar testes por conta própria, 
como fez a Casa do Professor de Setúbal 
(ver pág.4), com gastos que, segundo a 
instituição, “colocam grandes riscos fi-
nanceiros”. Tanto mais que nos laborató-
rios privados, estes testes estão a ser ven-
didos no mínimo a 150 euros por amostra. 

Outra fonte do Semmais afirma que 
esta podia ser uma via, desde que cada 
instituição identificasse os laboratórios 
de análises com que habitualmente traba-
lham e fossem controlados pela Seguran-
ça Social em termos protocolares. “Desta 
forma, seriam realizados os testes mais 
rapidamente, sem estas longas e agonian-
tes esperas, mas com o Estado a assumir, 
como é seu dever, as custas”, afirmou a 
fonte.

Nesta fase crítica da pandemia, com 
um segundo período de estado de emer-
gência, os municípios da região multipli-
cam-se em ações de proteção civil e, mui-
tas delas, acionaram medidas mais duras, 
nomeadamente o controlo de viaturas 
pelas autoridades policiais, que tentam, 
neste período de Páscoa, que não haja 
viagens, sequer, entre concelhos vizinhos. 
Também os profissionais de saúde que 
têm estado na primeira linha hospitalar 

de ataque à pandemia estão a ter grande 
apoio de muitos municípios, nomeada-
mente em alimentação e alojamento. Em 
Setúbal, por exemplo, cerca de três deze-
nas de médicos e enfermeiros, bombeiros 
e até por agentes policiais têm estado, des-
de há duas semanas, a pernoitar em hotéis 
da cidade.

Segunda
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ALERTA AO SEMMAIS DO SINDICATO DOS MÉDICOS DA ZONA SUL

Médicos querem testes
e mais proteção
Mais material de proteção individual e prioridade aos 
profissionais que estão na linha da frente na testagem à 
Covid-19, são duas das urgências colocadas pelo Sindicato.
TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

A INSUFICIÊNCIA de meios na atual fase 
de combate à pandemia, nomeadamen-
te a que se refere à proteção individual 
dos profissionais de saúde, é a que mais 
preocupa a classe médica, explicou ao 
Semmais, Guida da Ponte, vice-presiden-
te do Sindicato dos Médicos da Zona Sul. 
“Esta insuficiência pode gerar situações 
em que o médico esteja inadequadamente 
protegido e assim ser facilmente conta-
giado, passando a ser ele próprio veículo 
transmissor do SARS -CoV-2”, explica a 
médica.

Outra das preocupações é o número 
insuficiente de testes para rastreio, seja 
para os doentes, seja para os profissionais 
de saúde, sendo que, segundo Guida da 
Ponte, seria importante “dar prioridade” 
aos médicos, uma vez que, salienta, estes 
“têm contacto com dezenas de doentes 
por dia, centenas por mês”.  

Relativamente à organização hos-
pitalar, a dirigente sindical não deixa de 
realçar a existência de “grandes discre-
pâncias” entre os vários hospitais da re-
gião, sendo que uns “conseguiram uma 
razoável organização”, e outros optaram 

por “micro-planos internos sem qualquer 
consistência ou interligação entre os dife-
rentes serviços”. “A Covid será uma prova 
de força para as administrações hospita-
lares, no final, ver-se-á quem sobrevive”, 
afirma Guida da Ponte. 

A dirigente sindical, que integra, tam-
bém, a Comissão Executiva da Federação 
Nacional dos Médicos, diz que a força de 
trabalho médica que se disponibilizou 
para ajudar voluntariamente a Ordem dos 
Médicos está a ser gerida pela Direção Ge-
ral de Saúde.  

Mas mais importante que essa bolsa “é 
saber como as administrações hospitala-
res estão a gerir os seus próprios médicos, 
nomeadamente quantas horas estão a tra-
balhar, se está a ser garantido o intervalo 
mínimo de descanso para que continuem 
a tratar doentes em segurança, e se têm o 
número suficiente para integrar as equi-
pas de urgência”. 

E acrescenta: “É que não podemos cair 
no erro de pensar que esta bolsa de mé-
dicos vai resolver os problemas, porque 
aqueles que já estão na linha da frente vão 
continuar a estar”. 

Saúde em falta na Proteção Civil Distrital
Representantes da 
Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo não comparecem às 
reuniões onde se discute a 
evolução da Covid-19.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO
IMAGEM DR

A PRESIDENTE da Câmara Municipal 
de Setúbal escreveu à ministra da Saúde, 
dando conta da sua insatisfação pelo fac-
to de o representante da ARSVLT - Admi-
nistração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo (onde Setúbal se inclui) falhar 
“permanente” as reuniões deste órgão, as 
quais visam tomar orientações e medidas 
devido à pandemia de Covid-19.

Maria das Dores Meira, que além de 
presidente da autarquia também lidera 
a Comissão Distrital de Proteção Civil de 
Setúbal, diz que as ausências do represen-
tante da ARSVLT são “uma falta de respei-
to de todo inaceitável” e considera ainda 
que a mesma “limita a informação, assim 
como a latitude das decisões e da ação de 
resposta ao nível de todo o distrito, assim 
como a articulação de todos os atores que 
estão no terreno”. A autarca, que pede à 
ministra Marta Temido para interceder 
de modo a resolver o problema, diz que 
o comportamento dos representantes da 
ARSLVT “contrasta com a posição corre-
ta e colaborativa da ARS Alentejo Litoral, 

assim com a forma, a todos os títulos ex-
cecional, como sistema de saúde está a 
responder nesta situação de emergência 
nacional a todos os portugueses, a partir 
da orientação quer da administração, quer 
do Governo”.

A Comissão Distrital de Proteção Civil 
de Setúbal envolve 25 entidades diferentes, 
dispersas pelas áreas da proteção civil, da 
segurança, da saúde, da segurança social, 
dos bombeiros e dos diversos municípios.

No distrito de Setúbal, de acordo com 
os números das autarquias e da Direção 
Geral de Saúde divulgados na sexta-feira, 
estavam confirmados 365 casos de pes-
soas infetadas com o vírus.

O Semmais tentou contactar a presi-
dente da Câmara de Setúbal, para saber 
se houve resposta da ministra ao seu pe-
dido. Esse contacto revelou-se, no entan-
to infrutífero. No entanto, de acordo com 
uma fonte da edilidade, Maria das Dores 
Meira não terá, para já, intenção de voltar 
publicamente ao assunto, aguardando um 
eventual esclarecimento das entidades da 
Saúde. Também foi pedido à ARSLVT um 
comentário por escrito ou através de al-
gum responsável a designar, sem que até 
à hora do fecho desta edição tenha sido 
enviada qualquer resposta.

Médicos contactam  com dezenas de 
doentes por semana e centenas por mês 

Edil está ‘indignada’ com as faltas
da ARSLVT à reuniões da Proteção Civil
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SITUAÇÃO É PREOCUPANTE PORQUE ESTÁ FORA DE CONTROLO

Pandemia já entra
em lares clandestinos

Já há casos de Covid-19 
em lares ilegais ou 
clandestinos. É uma 
situação que está 
fora de controlo. As 
associações do setor estão 
preocupadas também com 
os números de falências 
em muitas IPSSs.

TEXTO NUNO RAMALHO E
RAUL TAVARES
IMAGEM DR

ALGUNS LARES clandestinos ou em vias 
de legalização no distrito de Setúbal já tem 
casos registados de Covid-19, situação 
que está a preocupar as autoridades, no-
meadamente a ALI - Associação de Apoio 
Domiciliário de Lares e Casas de Repou-
so de Idosos, pelo receio de “haver situa-
ções gravíssimas de contágio”, afirmou 
ao Semmais a secretária-geral, Ana Paula 
Fernandes.

Um dos casos de infeção pelo novo co-
ronavírus ter-se-á verificado em Almada, 
embora a presidente do município, Inês de 
Medeiros, não ter “conhecimento oficial” 
de nenhum lar clandestinos no conce-
lho, nem de nenhum caso confirmado em 

utentes de lares. “Existe, sim, um traba-
lhador de uma estrutura residencial para 
idosos com diagnóstico positivo e, como 
tal, todos os utentes e trabalhadores já fo-
ram testados”, explicou a autarca ao nosso 
jornal.

A presidente do município, afirmou 
ainda que os serviços camarários e as jun-
tas de freguesia “estão a fazer um levan-
tamento exaustivo das diversas situações 
para ter um conhecimento total do nú-
mero de utentes e trabalhadores nos lares 
legais e, eventualmente, ilegais”. E acres-
centou: “Iremos sempre avaliar de acordo 
com o Plano de Emergência e o evoluir da 
situação epidemiológica”.

Tendo em conta a preocupação acres-
cida pelo momento de crise de saúde pú-
blica que o concelho e o país está a viver, 
Inês de Medeiros, exorta ainda que “to-
das as entidades e pessoas que tenham 
conhecimento da existência de situações 
de clandestinidade devem comunicar às 
entidades competentes”, como o fará a 
câmara de Almada “não obstante colocar 
sempre em primeiro lugar a situação dos 
idosos eventualmente em causa”.

MUITOS DOS LARES DO DISTRITO 
PODEM ENTRAR EM FALÊNCIAS

Segundo a secretária-geral da ALI, “a 
região de Setúbal sempre foi muito pro-
pícia a casas clandestinas”, sendo que ao 

Lares clandestinos não cumprem a lei 
e são uma realidade que ninguém fiscaliza

longo dos últimos anos, diz Ana Paula 
Fernandes, “têm existido vários lares não 
legalizados, todos muito perto uns dos 
outros”. 

A responsável faz, contudo, uma dis-
tinção entre lares ilegais e lares clandes-
tinos, sendo que os segundos “motivam 
maior preocupação”. “Estes últimos não 
cumprem a lei e é uma realidade que nin-
guém conhece e fiscaliza, seja pelo qua-
dro de pessoal ou pelas instalações onde 
desenvolvem atividade. E quando ocorre 
uma denúncia, facilmente se deslocam 
para outro local, o que torna a situação 
mais difícil de controlar”, salienta Ana 
Paula Fernandes. E acrescenta: “Não há 
controlo, nem sabemos o que se está ali a 
passar e, neste caso, é impossível comuni-
car as informações divulgadas pela Segu-
rança Social quanto à contenção e mitiga-
ção da pandemia”. 

Num domínio mais alargado, esta se-
mana a UDIPSS - União Distrital das Ins-
tituições Particulares de Solidariedade 
Social de Setúbal, defendeu a necessidade 
de uma maior atenção do Estado aos lares 
de idosos, sob pena de “muitos terem que 
fechar as portas”.

“Se não houver um olhar atento para 
estas instituições, no distrito e, em parti-
cular, na Península de Setúbal, “não tenho 
dúvidas de que haverá muitos lares de di-
versas instituições legalizadas e também 
alguns clandestinos que vão entrar em si-
tuação de falência”, disse à Lusa Fernando 
Sousa, presidente daquela associação.

Casa do Professor preparada
para o pior dos cenários
A instituição mandou 
fazer testes à Covid-19 
a todos os idosos 
e funcionários. Os 
resultados são esperados 
terça ou quarta-feira da 
próxima semana. E já foi 
antecipado um cenário 
de crise.

TEXTO RAUL TAVARES 
IMAGEM DR

OS RESPONSÁVEIS da Casa do Professor 
de Setúbal aguardam, terça ou quarta-fei-
ra, os resultados aos testes que mandaram 
fazer, em laboratório privado, a cerca de 
sessenta idosos e mais de trinta funcioná-
rios e fornecedores a semana passada.

Segundo o Semmais apurou, esta me-
dida drástica foi tornada indispensável de-
pois de ter ocorrido suspeitas de que um 
idoso, uma médica e três enfermeiros te-
riam contraído a doença, o que não se veio 
a verificar, após estas cinco pessoas terem 
entrado em isolamento profilático e terem 
sido alvo de testes à Covid-19. O idoso, 
de 96 anos de idade, chegou mesmo a ser 
hospitalizado, tendo já tido alta médica. 

A situação no lar, que é gerido pela As-
sociação Solidariedade Social dos Profes-
sores, voltou a alguma normalidade mas, 
segundo fontes contatadas pelo Semmais 
“há ainda idosos e funcionárias em isola-
mento”. Desde 9 de março que as visitas 
estão proibidas, sendo que a instituição 
está a funcionar “apenas com um enfer-
meiro” desde o dia 22 do mês passado, 

porque, segundo as mesmas fontes, “não 
há médicos nem enfermeiros disponíveis 
no distrito” para ocorrer a estas falhas em 
lares de idosos. “Estes lares médios e pe-
quenos são autênticos barris de pólvora”, 
situação que agrava porque “há muita 
gente de quarentena”.

ANSIEDADE AUMENTA NA ESPERA
PELOS RESULTADOS DOS TESTES

As baterias estão agora todas apon-
tadas para o início da próxima semana, 
com o aumentar da ansiedade provocada 
pela espera dos resultados aos testes, pa-
gos pela própria instituição, que gerou um 
rombo de cerca de 15.000 euros. 

Para já, está a ser preparado “um ce-
nário de catástrofe” para o caso de alguns 
dos 100 testes de PCR de Sars-Cov virem 
a dar positivo. Com “quatro dias à frente 
da tempestade”, a direção já preparou três 
enfermarias, porque a ideia, caso venha a 
ocorrer o pior, “é tratar os idosos aqui, na 
sua zona de conforto, para não entupir 
hospitais”, garantiram as nossas fontes.

Utentes e funcionários aguardam 
resultados dos teste à COVID-19
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Isolamento aumenta riscos 
de violência doméstica

AUTORIDADES ESTÃO PREOCUPADAS COM AUMENTO DO FENÓMENO

Não há indicações de que 
tenha havido aumento 
de casos, por via do 
confinamento das famílias, 
mas as autoridades 
reforçam apelos e medidas 
de emergência.

TEXTO MARTA DAVID
IMAGEM DR

O FACTO de serem cada vez mais os por-
tugueses em confinamento / isolamento 
social parece estar a despoletar ondas de 
violência doméstica acima das que se vi-
viam nos últimos tempos. Não poder sair 
e estar limitado ao espaço da habitação 
pode aumentar os níveis de stress e ansie-
dade, como tem sido aliás identificado por 
vários psicólogos.

A própria Associação Portuguesa de 
Apoio à Vítima (APAV) assim como a As-
-sociação de Apoio à Criança já chamaram 
a atenção para esta realidade. Também o 
Governo, através da Secretaria de Estado 

da Igualdade e Cidadania, se mostra preo-
cupado com a situação e por isso anun-
ciou, na semana passada, o aumento do 
número de camas disponíveis em abrigos 
para acolher vítimas de violência domés-
tica, assim como a criação de um endereço 
de e-mail (violência.covid@cig.gov.pt) es-
pecífico para a receção de denúncias du-
rante a pandemia.

A isso junta-se uma linha de mensa-
gens dedicada. As vítimas ou cidadãos em 
risco podem enviar um SMS gratuito para 
o número 3060 com um pedido de ajuda. 
O contacto é confidencial e como tal não 
aparece nas faturas telefónicas. 

Desde dia 27 de março, altura em que 
foi lançado, este serviço recebeu já cerca 
de cinco dezenas de pedidos. Rosa Mon-
teiro, secretária de estado, esclarece, no 
entanto que por agora, isso não significa 
um aumento do número de denúncias. 

Em declarações à Rádio Renascença, 
a governante assegura que está a ser feita 
uma monitorização dos casos e que “não 
há registo de um aumento de casos, tan-
to reportados pelas forças de segurança 
como pelas linhas de atendimento e pelo 
novo serviço SMS da CIG.”

EM TEMPOS DE ISOLAMENTO APAV 
LANÇA CAMPANHA DE SENSIBILIZAÇÃO

A Associação Portuguesa de Apoio à 
Vítima lançou uma campanha dedicada 
à questão do isolamento e aos possíveis 
casos de violência, pedindo às vítimas 
que prestem atenção aos sinais e que não 
fiquem em silêncio. No terreno estão várias 
equipas em contacto com as situações 
mais vulneráveis. O número de camas em 
casas abrigo para vítimas foi aumentado 
significativamente para fazer face às 
eventuais necessidades de apoio e conta 

agora com mais cem vagas em duas novas 
estruturas. A Missão Continente, do grupo 
Sonae, vai apoiar estas novas valências 
com a doação de bens alimentares e de 
higiene a estas estruturas.

Os dados recentemente divulgados 
pelo gabinete da ministra de Estado e da 
Presidência revelam que as forças policiais 
receberam perto de 46 mil participações 
de crimes de violência doméstica em 2019. 
No último trimestre do ano o aumento 
foi de 11,5 por cento, face ao período 
homólogo de 2018.

APAV pede às vitimas
que não fiquem em silêncio
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ALOJAMENTO LOCAL LAMENTA FALTA DE RESPOSTA EM SETÚBAL 

Quartos a postos
para os ‘combatentes’
Os proprietários de alojamento local em Setúbal não entendem 
porque é que o município não recorre aos seus espaços no apoio 
a médicos e enfermeiros que combatem a Covid-19. O município 
agradece, mas diz ter alternativas. 
TEXTO NUNO RAMALHO IMAGEM DR

A Y CONCEPT APARTMENTS detém seis 
Alojamentos Locais (AL) no concelho de 
Setúbal e já disponibilizou três à platafor-
ma Rooms Against Covid (‘quartos contra 
a Covid’, em tradução literal), gerida, entre 
outros parceiros, pela Associação do Alo-
jamento Local em Portugal (ALEP), e com 
o apoio do Turismo de Portugal (TP).

O intuito é estabelecer a ponte entre 
os profissionais de saúde envolvidos no 
combate ao novo coronavírus que procu-
rem alojamento temporário e os proprie-
tários disponíveis para ajudar. “Em termos 
da Câmara de Setúbal foi feito zero, nem 
pedidos para os profissionais de saúde 
fizeram”, afirma ao Semmais Pedro Dias, 
proprietário da Y Concept Apartments.

Segundo o empresário, nem resposta a 
essa disponibilidade nem qualquer apoio 
a estas pequenas empresas. “A autarquia 
fez uma isenção para as taxas de ocupa-
ção pública, para as rendas, mas de apenas 
dois meses, enquanto em Alcácer do Sal é 
até dezembro e disponibilizaram AL grá-
tis para os cidadãos. O município sadino 
não contactou, não quis saber”, lamenta 
Pedro Dias, sublinhando ser fulcral que se 
discuta “em que ponto ficam rendas fixas 
como o IMI para um setor com a atividade 
suspensa e sem fontes de rendimentos”. 
A opinião é partilhada por Hugo Moura, 
responsável pela Varandas e Colinas, em-

presa proprietária de um prédio, com seis 
quartos isolados, e um apartamento com 
capacidade para oito pessoas. “Zero. Neste 
neste momento, não há apoios para nada”, 
afirma. “Eu não quero dinheiro, quero ar-
ranjar maneira de lá por clientes. Haven-
do uma pessoa, de um agregado familiar, 
que está contaminada, não deve estar em 
casa. Que encaminhem as pessoas para 
lá”, alerta Hugo Moura. “Existe essa pos-
-sibilidade e essa necessidade. Ainda esta 
semana contactei a divisão de turismo (do 
município de Setúbal) e não disponibilizei 
apenas dois ou três alojamentos, disponi-
bilizei todos. É só eles dizerem e eu vou lá 
e abro as portas”, sublinha.

 
AUTARQUIA SADINA ADMITE 
MEDIDAS NO DEVIDO MOMENTO

Em declarações ao Semmais, fonte do 
município esclarece ainda ter sido coloca-
da a hipótese de se recorrer ao AL para dar 
resposta às necessidades de alojamento 
mas a primeira opção foi pelos hotéis do 
concelho. “Todos os hotéis do concelho 
estão a colaborar na disponibilização de 
alojamento para as necessidades que a 
nossa Proteção Civil venha a identificar”, 
assegura a mesma fonte.

Quanto às reduções de IMI e IRS, a 
autarquia “ainda não tem nada decidido”, 
deixando apenas em nota que as medidas 

serão anunciadas “no devido momento, se 
forem adotadas”. Para já, a única alterna-
tiva ao AL de Setúbal parece ser a Rooms 
Against Covid, que tem tido “muita ade-
são, especialmente nas principais cidades” 
do país, afirma Carla Costa Reis, respon-
sável do Grupo Alojamento Local Esclare-
cimentos - parceiro na iniciativa, a par de 
ALEP, Guestcentric e Hijjify, e com o apoio 
do TP.

O projeto tem uma ação mais ampla, 
lançada por 120 startups e empresas e 
uma equipa de mais de 3000 profissio-

Proprietários dos AL disponíveis
para alojar profissionais de saúde

nais, de nome Tech4Covid19, que procura 
soluções tecnológicas para fazer face ao 
vírus. Os AL são, muitas das vezes, o único 
tecto para pessoas que visitaram o nosso 
país e acabaram por ficar retidas devido à 
suspensão dos voos de regresso. Exemplo 
disso é o cidadão brasileiro, alojado pela Y 
Concept Apartments, em Setúbal, à espera 
de ser repatriado.  A empresa dá conta de 
ter acolhido também um casal de canadia-
nos, que estenderam a sua permanência 
em Portugal até terem conseguido regres-
-sar ao seu país de origem.

‘Manual de sobrevivência’
Para grandes males, 
o remédio possível. 
Confrontados com a 
ordem para fecharem 
portas, os empresários 
de restauração e os 
comerciantes de bens 
alimentares do distrito 
estão a adaptar os 
negócios a um novo 
modo de vida.

TEXTO PATRÍCIA BRITO 
IMAGEM DR

“NOS CENTROS URBANOS já havia o há-
bito do take-away e das entregas ao do-
micílio, mas muito focado no mercado da 
fast-food. Aquilo a que estamos a assistir 
agora é uma adaptação dessa prática pela 
restauração dita tradicional”.

Paulo Esteves, gestor da delegação da 
AHRESP (Associação da Hotelaria, Res-
taurantes e Similares de Portugal) de Se-
túbal considera que esta reinvenção do 
setor tem dupla vantagem, permitindo 
que alguns empresários mantenham os 
negócios a funcionar e, ao mesmo tempo, 
proporcionando um serviço essencial às 
populações: “Há muita gente que não tem 
onde comer e regiões com pouca oferta.

Nessas situações, o papel destes es-
tabelecimentos é fundamental. Por outro 
lado, numa altura em que estamos mais 
isolados, poder contar com estes serviços 
de proximidade é reconfortante.” Depois 
das ordens para encerrar todos os estabe-
lecimentos de venda de bens não essen-

ciais (no setor da restauração, só as pada-
rias o são), percebeu-se que havia margem 
para reabrir os negócios, adaptando o seu 
modo de funcionamento no que respeita 
ao contacto com o consumidor final, “des-
de que no estrito cumprimento de todas as 
regras e normas de higiene”, a par de ou-
tras, como ter a situação fiscal e a Seguran-
ça Social regularizadas. 

“Os nossos associados podem consul-
tar no site da AHRESP (ahresp.com) o nos-
-so Guia de Boas Práticas Para Take-Away 
e Entrega ao Domicílio”. Podem também 
contar com o apoio da associação para 
esclarecer dúvidas e para interceder junto 
dos municípios quando a “legislação é in-
terpretada de forma duvidosa ou quando 
se levantam questões burocráticas desa-
justadas”.

Ciente de que esta readaptação não é 
suficiente para manter a maior parte dos 
estabelecimentos em funcionamento, mas 
que pode ser “um balão de oxigénio” tem-
porário para algumas empresas, Paulo 
Esteves mantém-se otimista: “Para alguns 
pode ser uma boa oportunidade. Falei há 
pouco com um associado de Almada que 
tem um restaurante num ponto de passa-
gem de camionistas e que duplicou de 100 
para 200 a venda de refeições diárias”. 

Restauração tradicional implementa 
take away e entregas aos domicílio
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Restaurantes em ‘casa’
No distrito de Setúbal 
são cada vez mais os 
restaurantes, padarias e 
mercearias que aderem 
aos serviços de take 
away e entrega ao 
domicílio.

TEXTO PATRÍCIA BRITO 
IMAGEM DR

É UMA TRANSFORMAÇÃO duplamente 
útil. Por um lado, os empresários pres-
tam serviço público, permitindo que os 
clientes recebam os consumíveis sem 
saírem de casa e, por outro, tentam man-
ter os seus negócios minimamente ope-
racionais de forma a mitigar os impactos 
económicos negativos do encerramento 
temporário. 

Além dos que já operavam na moda-
lidade de take away e de entrega ao do-
micílio, à medida que os dias passam e 
as incógnitas se somam, aumenta o nú-
mero de estabelecimentos de restaura-
ção e de outros dedicados aos produtos 
e bens alimentares que vão reabrindo, 
adaptando os modelos de negócio às 
atuais circunstâncias.

O Semmais percorreu, um a um, os 13 
concelhos do distrito de Setúbal e mos-
tra-lhe como poderá continuar a desfru-
tar, em casa, dos seus pratos e petiscos 
favoritos. 

SETÚBAL
É um dos concelhos onde estão dis-

poníveis plataformas de entrega que já 
operacionalizavam este tipo de serviços, 
como a Uber Eats, ou a Glovo. Embora 
alguns dos restaurantes associados este-
jam temporariamente encerrados, ainda 
sobram opções para todos os gostos, do 
sushi ao choco frito.

Para apoio ao comércio tradicional 
e para facilitar o acesso da população 
a bens essenciais, a câmara municipal 
e o Serviço Municipal de Proteção Ci-
vil lançaram a campanha “O que é de 
Setúbal vai parar à sua mesa”, onde se 
disponibiliza uma listagem dos estabele-
cimentos que fornecem refeições e ou-
tros consumíveis essenciais, no estrito 
cumprimento das medidas de segurança 
estipuladas pela Direção Geral de Saúde. 
Saiba quais aqui: www.mun-setubal.pt/
setubal-vai-parar-a-mesa-index. 

ALMADA 
A par das plataformas de entrega dis-

poníveis no concelho (Uber Eats e Glo-
vo), a câmara municipal lançou um ser-
viço online “Almada Estabelecimentos 
Comerciais”, onde poderá saber quais os 
serviços que continuam ao seu alcance. 
Talhos, padarias, frutarias e inúmeros 
restaurantes fazem parte de uma lista-
gem onde também se incluem farmá-
cias, bombas de gasolina, tabacarias e 
outros (https://mappent.intergraph.eu/
BrowserClient/#id=2227913d-c0b6-49b-
b-920a-6de2a 9393c48&tenant=publuc)

ALCOCHETE
Das plataformas de entregas só a Uber 

Eats opera no concelho, mas a autarqia 
está a divulgar a listagem dos restauran-
tes que aderiram à modalidade de take 
away ou entrega ao domicílio. Sushi, ta-
pas, petiscos, pizzas, comida africana, ou 
cozinha tradicional portuguesa são algu-
mas das opções. Conheça-as em: https://
www.cm-alcochete.pt/pages/590?ne-
ws_id=6195

ALCÁCER DO SAL
Não havendo no concelho empresas 

vocacionadas para os serviços de entrega, 
a câmara municipal publica uma lista dos 
restaurantes abertos em regime de take 
away (a maioria) e para entregas ao do-
micílio (O Leonardo, O Pateo do Sado e a 
Casa do Benfica, em Alcácer, e o Cegonha, 
na Comporta): http://www.cm-alcacerdo-
sal.pt/pt/municipio/atualidade/noticias/
estabelecimentos-do-concelho-com-ta-
ke-away-e-entrega-ao-domicilio/

BARREIRO
Ainda que a autarquia não tenha, até 

ao momento, publicado uma lista dos 
estabelecimentos em funcionamento, o 
concelho está bem servido no que respei-
ta a plataformas de entregas como a Uber 
Eats, a Glovo e a Comidas.pt. Veja nos 
respetivos sites ou aplicações quais os 
restaurantes associados que continuam a 
cozinhar para si. Há variados e diferentes 
sabores, da fastfood à cozinha portugue-
sa e brasileira, passando pela indiana ou 
italiana. 

GRÂNDOLA
Na página online do município en-

contra não só uma lista dos restaurantes 
que disponibilizam serviços de take away 
ou entregas domiciliárias, mas também 
dos talhos, peixarias, frutarias e padarias 
que continuam a fornecer os seus clien-
tes cumprindo as novas regras. Encon-
tre aqui a lista dos restaurantes: https://
www.cm-grandola.pt/autarquia/comu-
nicacao-e-imagem/agenda-proximos-e-
ventos/evento/estabelecimentos-aber-
tos-refeicoes-para-fora

MOITA
Numa área do site municipal cria-

da para fornecer informações úteis aos 
munícipes (https://www.cm-moita.pt/
pages/1713?news_id=6084) e em perma-
nente atualização, a Câmara Municipal 
da Moita divulga os contactos dos esta-
belecimentos a funcionar nas freguesias 
do concelho. Esta informação engloba os 
restaurantes que dispõem de take away 
e/ou entregas ao domicílio, mas também 
supermercados e mercearias, padarias, 
talhos e papelarias que continuam de 
portas abertas e cumprem todas as regras 
de segurança.

MONTIJO
Não existe online uma página ofi-

cial que divulgue os estabelecimentos 
em funcionamento, mas, pelo menos no 
que respeita à restauração, pode contar 
com os serviços de entrega da Uber Eats. 

A Casa do Choco e o Forno Paulista são 
duas boas alternativas, a par de clássicos 
como hambúrgueres e pizzas.

PALMELA
Além de ter à disposição os serviços 

da Uber Eats, que opera no concelho, en-
contre em https://www.cm-palmela.pt/
pages/1717?news_id=6729 a lista de esta-
belecimentos de restauração e mercea-
rias a funcionar em regime de take away 
e de entregas. Esta lista, elaborada pela 
Câmara Municipal de Palmela está em 
permanente atualização. 

SANTIAGO DO CACÉM
Numa página especialmente dedica-

da a informações relativas ao Covid-19, a 
autarquia elenca os restaurantes, cafése 
padarias que continuam a servir os mu-
nícipes nas modalidades permitidas. Fre-
guesia a freguesia, são várias e bastante 
variadas as opções. Encontre-as aqui: 
https://www.cm-santiagocacem.pt/mu-
nicipio/saude/coronavirus-covid-19/.

SEIXAL
Em breve, estará disponível online na 

página da câmara municipal, a lista dos 
estabelecimentos que se vão associan-
do à iniciativa “O comércio local está à 
sua porta” para fornecimento de bens 
de primeira necessidade. Por enquanto, 
pode recorrer aos serviços de entregas 
da Glovo (que além de refeições, tam-
bém faz entregas de outros produtos), da 
Uber Eats ou da Comidas.pt. São várias 
as empresas que estão a fazer promo-

ções, ou a anunciar descontos generosos 
para pessoal médico, bombeiros e de-
mais agentes da autoridade. 

SESIMBRA
Numa página online dedicada à pan-

demia, a autarquia dispõe de uma lis-
tagem de todos os estabelecimentos a 
operar em modo de take away e com en-
tregas ao domicílio. 

No capítulo dos produtos e bens ali-
mentares, estão incluídos restaurantes, 
padarias, talhos, peixarias, supermerca-
dos e pastelarias. Veja quais em: https://
www.sesimbra.pt/covid-19/?cat=28.

SINES
A lista e os contactos dos restauran-

tes com serviço de take away, encontra-
-se na página http://www.sines.pt/pa-
ges/396?news_id=1984, divulgada pela 
câmara municipal.  Embora se encontre 
em permanente atualização, a quase to-
talidade dos estabelecimentos elencados 
ficam em Sines, exceção feita a dois em 
São Torpes e a um em Porto Covo. 

São muitas e variadas as ofertas 
nos 13 concelhos do distrito
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Reinventa-se a vida
COMO ‘MATAR’ O TEMPO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO

Das correrias do dia-a-dia passámos a viver com 
todo o tempo do mundo. Não há pressas, mas há 
adaptações à nova realidade. Em isolamento, as 
famílias cozinham, estudam, brincam e recuperam 
hábitos antigos.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

AS FOTOGRAFIAS de passeios e de jan-
tares com amigos deram lugar às de bo-
los, doces, cozinhados, bricolage e afins... 
Até as redes sociais têm um outro ar em 
tempos de pandemia e de isolamento so-
cial. Em teletrabalho e com os filhos em 
casa, muitos portugueses tiveram de se 
reinventar e criar alternativas aos hábi-
tos comuns. 

Não há convívios de grupos, nem fins 
de semana na praia ou em qualquer zona 
turística. Os centros comerciais deixa-
ram de ser local de descontração e até 
mesmo uma ida ao jardim deixa de ser 
aconselhada.

Pais e filhos descobrem todo um 
tempo novo em casa, numa adaptação 
que parece difícil para todos! Trazer o 
trabalho e a escola para casa e fazê-los 
conviver num mesmo espaço tem sido a 
“busca do Santo Graal”. A

 propósito desta situação e das adap-
tações necessárias, a Ordem dos Psicó-
logos criou um documento, disponível 
online, onde dá um conjunto de suges-
tões. Relativamente às crianças mais pe-
quenas os profissionais explicam que é 
natural que se sintam “tristes, ansiosas, 
com medo, confusas com a alteração 
das rotinas diárias e com saudades dos 

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E



4abril2020  ⁄ ⁄  9

SOCIEDADE

Nova realidade leva famílias
a adquirir novos hábitos

amigos. Podem fazer mais ‘birras’ e mos-
trar-se mais dependentes e irritáveis”e 
aconselham que se “explique o que se 
passa e que se as tranquilize utilizando 
linguagem apropriada à idade”. 

A aposta em atividades em conjunto 
é outra das sugestões “aproveitem para 
realizar atividades para as quais não 
costumam ter tempo: jogos de tabuleiro, 
trabalhos manuais, desenhos, leitura”.

Medo, preocupação e ansiedade são 
sentimentos que não vão atingir apenas 
os mais novos, por isso os psicólogos 
consideram que, dentro da medida dos 
possíveis, deverão ser mantidas as roti-
nas. “Cuidar de si próprio, alimentar-se 
bem e fazer exercício” são alguns dos 
conselhos dos profissionais que admi-
tem também que “evitar notícias pertur-
badoras e alarmantes” é uma boa forma 
de lidar com o isolamento.

ALGUNS DOS PROJETOS ADIADOS 
COMEÇAM A SER POSTOS EM PRÁTICA 

Todos os dias adiamos projetos por 
falta de tempo... Tempo que é agora o 
que nos sobra. Recuperam-se leituras, 
filmes e séries que não se conseguiram 
ver e acompanhar, e os hobbies tornam-
-se na principal ocupação.

Muitos são aqueles que se dedicam a 
projetos DIY (Do It Yourself) e transfor-
mam o artesanato numa ocupação que, 
em alguns casos, pode ser também uma 
fonte de rendimento extra. E do tempo 
que sobra nascem novos móveis, carteiras 

e colares, camisolas de tricot ou pequenos 
enfeites que dão a sensação de alguma 
normalidade em tempo de pandemia.

Através da internet são disponibili-
zadas aulas de zumba ou de fitness que 
se acompanham à distância para man-
ter a linha, há concertos disponíveis em 
direto e até quem divulgue receitas e as 
filmes.

Os pequenos jardins ou mesmo um 
conjunto de vasos numa varanda são 
razão para algumas horas de ocupação, 
para aproveitar a sensação dos elemen-
tos na pele e tentar manter a sanidade 
mental. Até a lida da casa que tantas ve-
zes arreliava passou a ser uma ocupação 
que transmite a sensação de normali-
dade e de segurança no seio dos nossos 
lares.

“Há que saber tirar partido desta si-
tuação, reatar laços e recuperar o tempo 
a produzir coisas que nos dão prazer” é 
opinião dos psicólogos e, provavelmen-
te, a única forma de ultrapassar todo este 
processo sem danos maiores a nível psi-
cológico. Apesar de tudo, se sentir que 
não está a saber lidar com o problema o 
melhor mesmo é pedir ajuda. 

“Se experienciar stresse, nervosismo 
ou ansiedade extremas, dificuldades em 
dormir, comer de mais ou de menos, in-
capacidade em realizar as atividades do 
dia-a-dia ou desejo de consumir álcool 
e drogas para lidar com a situação, ligue 
para SNS24 ou fale com um profissional 
de Saúde”.
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Unidos na proteção 

DESTILARIA TRANSFORMA NEGÓCIO EM SOLIDARIEDADE 

Na era em que 
o álcool vale “ouro”
Esta é a história de um empresário de Santiago do Cacém que, devido 
à crise causada pela pandemia, ‘virou a agulha’ do negócio. Deixou de 
vender bebidas e passou a oferecer desinfetante. 
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A DESTILARIA BLACK PIG, em Santiago 
do Cacém, era um negócio florescente até 
há duas semanas. O gin, o run, o medronho 
e outras aguardentes ali produzidas saíam 
em quantidade para o mercado nacional 
e para a Europa. Quando a pandemia da 
Covid-19 surgiu em força, tudo se alterou. 
Em lugar de chegarem encomendas de be-
bidas alcoólicas, apareceram pedidos para 
cedência de álcool desinfetante. O dono 
acedeu e hoje, em lugar de um negócio 
próspero, tem uma unidade produtiva de… 
doações.

Miguel Ângelo Nunes é o proprietário 
e gerente. Conta que a forma de trabalhar 
e que os produtos hoje utilizados são os 
iguais aos do período pós pandemia. Só 
uma coisa mudou: agora não entra di-
nheiro. “Antes procurava-mos o negócio, 
havia agressividade na busca de vendas, 
faziam-se promoções. Hoje, depois de 

transformarmos o álcool de 40 para 70 
graus, trabalhamos para oferecer o pro-
duto final. Sem qualquer lucro”, contou ao 
Semmais.

O altruísmo deste empresário tem, 
no entanto, um limite. “Não há álcool. 
Ninguém sabe onde está. Tive um con-
tacto recente com um diretor de um lar, 
no Alentejo, que me perguntava se podia 
ceder algum. Contou-me que o antigo for-
necedor lhe estava a pedir 80 euros por 
litro.  Quando pergunto aos meus forne-
cedores habituais onde é que está a maté-
ria prima, dizem-me que também aqueles 
a quem eles costumam comprar estão a 
pedir quantias altamente inflacionadas, 
entre os 60 e os 80 euros por litro. O ál-
cool é o ouro desta nova era. A sua procu-
ra é superior à do ouro, e nós estamos a 
dá-lo”, disse. O dono da Black Pig, que até 
há bem pouco vendia gin e outras bebidas 

para a Alemanha, o Luxemburgo, o Reino 
Unido ou para a Bélgica, recusa avançar 
com um valor relativo aos prejuízos. Diz 
apenas que ao contrário do que aconteceu 
com outras empresas, que transformaram 
a bebida em desinfetante, mas que o ven-
deram a instituições e hospitais, a sua está 
simplesmente a doá-lo. 

“Que vamos fazer quando já não hou-
ver mais? Espero que não seja tão depres-
sa, até porque também conseguimos pro-
duzir algum após fermentarmos bolota e 
alfarroba, sendo a única destilaria em todo 
o mundo a utilizar este processo. Mas sa-
bemos que o álcool não vai durar sempre… 
Olhe, se eu ficar em casa, acabo por ga-
nhar dinheiro, mas como já decidimos que 
este é o momento de ajudar as pessoas… 
temos a cabeça a prémio”.

PEDIDOS DE DESINFETANTE NÃO 
PARAM DE CHEGAR À DESTILARIA 

A decisão de ajudar a população co-
meçou, diz o empresário, com uma inter-
pelação do Hospital do Litoral Alentejano. 
Depois, num ápice, muitas outras institui-
ções bateram à porta da Black Pig, deses-
peradas em busca de desinfetante. E todos 
foram atendidos. “Primeiro foi o Hospital 
do Litoral Alentejano, depois surgiram to-
dos os postos da GNR, as associações de 
bombeiros, as IPSS, a pediatria de Setúbal, 
o Hospital São Francisco Xavier, em Lis-
boa, e até a própria Câmara Municipal de 
Santiago do Cacém, que nos tem ajudado 

a distribuir o produto pelas diversas insti-
tuições”, diz Miguel Ângelo Nunes.

Se nos primeiros dias de produção 
para doação chegaram a fazer-se cerca de 
100 litros de desinfetante, agora a quan-
tidade já terá ultrapassado os mil litros, 
conta o empresário, que lança um apelo 
ao Estado para que “arranje uma solução 
para que não falte o álcool e para travar 
a inflacionamento do seu preço”. “Depois 
de tudo isto passar vamos ter muitas em-
presas falidas. Nada será como dantes. São 
necessárias medidas para que pequenos e 
médios negócios, como bares ou discote-
cas, possam subsistir. Mesmo tendo em 
conta que a crise económica irá deixar 
marcas fortes e deverá alterar hábitos de 
consumo”.

Para o empresário, que também se 
dedica à criação de porco preto e que, 
em breve, conta oferecer 30 leitões a al-
gumas das famílias mais carenciadas do 
concelho de Santiago do Cacém, a luta 
ela sobrevivência do negócio passa agora 
por descobrir portas de escoamento. “Va-
mos lançar uma loja on-line e mantemo-
-nos representados em alguns dos maio-
res hipermercados do país. Além disso 
estamos a criar, junto dos compradores, 
uma capa de confiança. A prova disso é 
que esta semana, como se fosse um balão 
de oxigénio caído do céu, recebemos uma 
encomenda da Alemanha para o forneci-
mento de uma palete de gin. É um verda-
deiro balão de oxigénio”.

Black Pig já ultrapassa os 1000 
litros de produção diária de álcool

Um pouco por todo o país e por todo o dis-
trito de Setúbal disparou o fabrico de viseiras 
e máscaras clínicas para proteção do pessoal 
prestador de cuidados de saúde e das forças 
de socorro e segurança. O Instituto Politécni-
co de Setúbal (IPS) ou a Autoeuropa são apenas 
algumas das instituições e empresas que, apro-
veitando o equipamento e materiais disponíveis, 
alteraram os seus produtos finais. 
O IPS, por exemplo, entrou numa fase em que, 
aproveitando as impressoras 3D, está a fabricar cerca de 250 viseiras por dia, 
as quais estão a ser distribuídas por unidades hospitalares não só distrito, 
mas também de Lisboa. Para tanto, o Instituto socorreu-se ainda do apoio 
de outras empresas da região, criando um corpo de 30 trabalhadores vo-
luntários que, em conjunto com alguns docentes, se distribuem por quatro 
turnos diários de laboração. Na Autoeuropa, sediada em Palmela, e depois 
de administração ter suspendido toda a produção até, pelo menos, dia 12 de 
abril, foram os próprios operários quem tomaram a iniciativa de avançar para 
a produção de viseiras, aproveitando os meios técnicos da empresa e distri-
buindo o produto final pelas instituições e hospitais do distrito. Entretanto, 
muitas outras empresas se reinventaram, passando a fabricar máscaras que 
distribuem agora gratuitamente.
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NEGÓCIOS

500 despedimentos no Parque 
Industrial da Autoeuropa
São pelo menos 500 os trabalhadores despedidos
nos últimos dias, segundo o coordenador das 
comissões de trabalhadores do Parque Industrial 
da fabricante de automóveis.

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

A “FALTA DE PROTEÇÃO para os tra-
balhadores precários” foi também uma 
das preocupações apontadas por Daniel 
Bernardino, que pede “apoio ao Governo 
e afirma que, até à data, já foram conta-
bilizados 500 despedimentos”.

O coordenador da Comissão de Tra-
balhadores do Parque Industrial da Au-
toeuropa, em comunicado, denuncia 
ainda o “despedimento generalizado de 
trabalhadores com contrato temporá-
rio” e a “aplicação de lay-off em várias 
empresas”, desde o dia 16 de março, e 

considera que as medidas anunciadas 
pelo Estado nos últimos dias não só não 
protegem os precários, como também 
penalizam mais os funcionários do que 
as empresas.

“As medidas tomadas pelo Governo, 
a aplicação de lay-off simplificado, pe-
naliza mais os trabalhadores e Seguran-
ça Social”, sublinha na nota de impren-
sa, salientando que está prevista uma 
“isenção de impostos às empresas (TSU 
- Taxa Social Única)”, mas não para os 
trabalhadores (IRS - Imposto sobre Ren-
dimento de Singulares), o que terá como 
consequência uma descapitalização da 
Segurança Social.

“Os trabalhadores são mais pena-
lizados, pois mesmo recebendo 2/3 do 
ordenado, continuam a pagar os seus 
impostos, o que origina uma dupla pe-
nalização e respetiva perda acentuada 
de rendimento. 

Não é aceitável que a maior fatia do 
esforço financeiro recaia mais uma vez 
nos trabalhadores”, acrescenta.Comissão diz que lay-off simplificado 

penaliza mais os trabalhadores

AHRESP pede urgência
em mais apoios

TURISMO SEGUE TENDÊNCIA E ‘TRAVA A FUNDO’ NO DISTRITO

O encerramento de portas 
e a falta de receitas está a 
deixar muitos empresários 
do distrito sem saída. 
Apesar das medidas de 
apoio anunciadas e da 
reconversão de alguns 
negócios, a AHRESP avisa: 
“Não é suficiente”. 

TEXTO PATRÍCIA BRITO
IMAGEM DR

ATÉ HÁ DOIS MESES era uma das prin-
cipais alavancas da economia nacional, 
mas foi um dos primeiros setores a ser 
fustigado pelo impacto brutal dos efeitos 
da Covid-19. Em março, o turismo e a res-
tauração, bem como as restantes ativida-
des associadas, fizeram uma travagem a 
fundo e os empresários lutam agora pela 
sobrevivência dos seus negócios. De acor-
do com os resultados preliminares de um 
inquérito lançado a nível nacional pela 
AHRESP - a associação mais representa-
tiva do setor com cerca de 25 mil associa-
dos -, ao qual responderam quase dois mil 
empresários, 74 por cento das empresas 
estão encerradas e 58 por cento não tem 
previsão para reabrir. “O cenário é preo-
cupante e Setúbal, que depois de Lisboa 
é a delegação com maior número de as-

sociados, segue a tendência nacional. Os 
nossos empresários estão muito apreensi-
vos, não têm liquidez de tesouraria e ain-
da não têm acesso aos apoios e linhas de 
financiamento, o que está a obrigar uma 
boa parte a recorrer ao lay-off”, explica ao 
Semmais Paulo Esteves, gestor da delega-
ção da AHRESP de Setúbal. “Somos resi-
lientes e estamos a fazer tudo para manter 
os postos de trabalho, mas são cada vez 
mais os nossos associados que se veem 
obrigados a recorrer a esta possibilidade 
que a lei lhes confere.” Paradoxalmente, há 
dois meses, as grandes preocupações da 
associação prendiam-se com a formação 
de novos quadros e com a falta de mão-
-de-obra qualificada. 

O recurso à suspensão dos contratos 
de trabalho, porém, não é remédio para 
todos os males. E os empresários quei-
xam-se da falta de outros apoios. Na Web 
Conferência “O impacto do COVID-19 no 
Turismo e Hotelaria”, que decorreu na 
passada quinta-feira, Ana Jacinto, Secre-
tária-Geral da AHRESP, explicou que a 
linha de apoio lançada pelo Turismo de 
Portugal para ajudar as microempresas 
(até 9 trabalhadores) no valor de 60 mi-
lhões de euros, “foi a única que deu algum 
alento, constituindo um apoio direto à te-
souraria”.Mas, muito embora o setor seja 
caraterizado por uma grande quantidade 
de microempresas, são inúmeras as ati-
vidades que não beneficiam de qualquer 
apoio, como por exemplo o Alojamento 
Local.

“Além disso, por mais que representem 
um balão de oxigénio para alguns negó-
cios, estas medidas não são suficientes”, 
reforça Paulo Esteves. “Estamos todos os 
dias em contacto com os nossos associa-
dos, conhecemos as suas necessidades 
específicas e tentamos encontrar solu-
ções”. A dificuldade no acesso ao finan-
ciamento é apenas uma das questões, por 
isso a associação continua a insistir junto 
do Governo para adotar outras medidas, 
como por exemplo estender as morató-
rias aprovadas para o arrendamento aos 
arrendamentos comerciais. “Está a ser um 
processo complicado e prevê-se uma re-
toma lenta do setor, por isso, mesmo que 
beneficiem dos apoios extraordinários, se 
forem sobrecarregadas com encargos es-
tranguladores muitas das nossas empre-
sas não vão conseguir sobreviver.”

Números
da AHRESP
Através de um inquérito efetuado 
aos seus associados entre 1 e 3 de 
abril, para o qual obteve cerca de 
duas mil respostas, a AHRESP faz um 
diagnóstico do setor:

-74% das empresas estão encerradas

-49% vai avançar para o layoff

-63% não vão conseguir pagar salá-
rios de abril

-77% não recorreram a linhas de 
apoio

-Dos 23%que recorreram a apoios, 
56% candidataram-se à linha do 
Turismo de Portugal

-58% referem que as linhas de apoio 
não são adequadas às necessidades 
e indicam apoios a fundo perdido 
e isenção de impostos e de outros 
encargos financeiros, como as 
soluções mais certas para apoiar o 
tecido empresarial

-94% das empresas não efetuaram 
despedimentos em março

-80% das empresas estimam fatura-
ção zero em abril e maio

Há dois meses o foco da Associação 
era formar novos quadros
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CULTURA

CÂMARA PATROCINA INICIATIVA “SETÚBAL EM CASA COM ARTE”

Concertos só online
“Setúbal em Casa com Arte” foi a forma encontrada pela 
autarquia para apoiar os artistas da cidade que viram 
todos os concertos cancelados devido à pandemia. 
Uma maneira de aproximar público e artistas com 
recurso às novas tecnologias. 
TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

PARA OS ARTISTAS, músicos, atores e 
demais intervenientes na área do espe-
táculo, os tempos da pandemia são tem-
pos de crise. Parados desde meados de 
março e sem saber quando poderão vol-
tar ao palco, com dezenas de espetáculos 
cancelados ou adiados, sem apoios e sem 
ordenados, a situação pode ser suporta-
da por um período, mas as dificuldades 
financeiras fazem sentir-se rapidamente. 
Para de alguma forma atenuar os cons-
trangimentos a Câmara de Setúbal lan-
çou o desafio a alguns artistas para, a 
partir das suas casas, preferencialmente 
à janela ou na varanda, realizarem con-
certos que são transmitidos em direto 
no mural da autarquia nas redes sociais 
e no youtube.

Susana Martins deu o arranque à ini-
ciativa, no passado dia 28 de março, e ao 
longo do mês de abril, Carla Lança, Inês 
Pereira, Jorge Nice, Maria do Céu Valen-
te e Et Toi Michel, darão um conjunto de 
concertos que vão manter artistas e pú-
blico unidos através da internet durante 
vinte minutos, sensivelmente. Susana 
Martins e Jorge Nice já tinham feito al-
guns pequenos espetáculos por conta 
própria, ela à janela para animar os vizi-
nhos, ele partilhando apenas online e até 
criando um tema propositadamente que 
aborda os tempos que correm. 

Depois dos primeiros concertos de 
“Setúbal em Casa com Arte” o balanço 
é bastante positivo. “Relativamente ao 
feedback do direto, não poderia ter sido 

melhor, num concerto via telemóvel sem 
condições técnicas, ter cinco mil visua-
lizações é muito bom”, diz ao Semmais 
Jorge Nice que valoriza a oportunidade 
da iniciativa autárquica: “É uma ideia de 
louvar e bem vinda  nesta altura difícil 
principalmente para quem vive exclusi-
vamente deste atividade e de outras na 
área cultural.”

FADISTAS SADINOS PROJETAM 
AGORA VOZ NAS REDES SOCIAIS 

Susana Martins realça o facto de os 
apoios do Estado para os trabalhadores 
independentes tardarem, uma vez que 
só a partir de dia 1 de abril é que pude-
ram começar a candidatar-se a receber 
os 36% sobre os descontos efetuados no 
último trimestre.

“Até chegar esse apoio, se é que che-
ga, temos de garantir que não damos em 
doidos em casa a olhar só para os desas-
tres que vemos na TV.”  Para além disso 
espera que a iniciativa possa alargar-se 
a outras áreas da cultura “e que chegue 
a todos os músicos, artistas, intérpretes, 
contadores de histórias que existem na 
nossa cidade! Estamos sempre lá quan-
do precisam de nós, por isso também 
gostamos que se lembrem quando chega 
a nossa vez!”

A fadista Inês Pereira viu cancelados 
todos os espetáculos previstos até junho. 
Por isso admite que esta iniciativa é um 
apoio financeiro para esta fase e, de cer-
to modo, ajuda os artistas a manterem 
alguma “normalidade” na vida ainda que 
“seja em casa, sem o público por perto 
como nós gostamos”. 

Maria do Céu Valente tinha a agenda 
cheia de marcações, mas viu-as todas 
canceladas até meados de julho. “A nos-
sa vida levou um abalo com o cancela-
mento de diversos espetáculos.” Agora 
é tempo de preparar o futuro e esperar 
pelo regresso aos palcos “até lá vou tra-
tando do meu guarda roupa artístico e 
reportório de forma a quando tudo es-
tiver passado podermos estar na rua a 
animar a nossa população que tanto ca-
rinho nos transmite”.

Para acompanhar os concertos em 
direto basta aceder ao facebook do mu-
nicípio setubalense, a partir das 21 horas, 
ao longo do mês de abril. Este domingo, 
dia 5, Maria do Céu Valente é a artista 
convidada e dia 8, quarta-feira, é a vez 
de Carla Lança que aplaude a iniciativa 
e a vê como “uma forma da cultura não 
parar por causa desta pandemia e ao, 
mesmo tempo, de compensar os artistas 
pelo trabalho perdido”.

Artistas foram desafiados a
fazer concertos a partir de casa

Cultura apenas em suspenso 
A Câmara de Setúbal não 
ficou indiferente ao facto 
de muitos artistas terem 
ficado sem rendimento 
e, por isso, foi das 
primeiras autarquias a 
implementar alternativas. 
Surgiu assim, a 
campanha “Setúbal 
em Casa com Arte”.

TEXTO MARTA DAVID 
IMAGEM DR

PARA Pedro Pina, vereador da cultura 
na autarquia, “a visão estratégica para a 
cultura em Setúbal não pode e não deve 
parar, terá sim, de se reinventar, ser re-
siliente” e é nesse sentido que a esta a 
campanha se juntam outras medidas de 
divulgação e promoção cultural.

“Neste momento estamos a desenvol-
ver uma programação regular de concer-
tos em direto com artistas setubalenses, 
com forte incidência no fado, aos sábados 
e às 4 feiras, pelas 21h00, mas teremos 
também alguns coros que estão a prepa-
rar gravações que permitirão atuar atra-
vés de plataformas online”.

As atividades voltaram também à 
Casa da Cultura - dentro de portas -, com 
um conjunto de rúbricas que já faziam 
parte da programação prevista e que 
vão ser transmitidas através do seu site, 
nomeadamente concertos com artistas 
emergentes, entre outras ações. Na área 
do cinema e em parceria com a Associa-
ção Festroia e a Associação Cinematográ-

fica 50 CUT´S serão divulgadas sugestões 
de filmes acessíveis gratuitamente nos 
diversos canais online. No campo da ju-
ventude o projeto Grito da Liberdade foi 
retomado e os ciclos de Quizzes temáti-
cos foram recriados. Há ainda propostas 
de Challenges para entretenimento, Po-
dcasts com algumas Vozes Inquietas da 
nossa comunidade e Torneios de Gaming.

A autarquia lançou recentemente, o 
open call artístico denominado “Tomei 
a Liberdade” com o objetivo de receber 
diferentes manifestos no âmbito das co-
memorações do 25 de Abril, sendo que os 
selecionados terão, também, apoio finan-
ceiro, e  serão apresentados nos dias 23, 
24 e 25 de abril. Pedro Pina adianta ainda 
que nada foi para já cancelado em termos 
culturais na cidade. “É de realçar que pro-
curámos não cancelar eventos, mas adiar 
ou deixá-los em suspenso até que a situa-
ção atual seja ultrapassada, sendo que os 
mesmos serão anunciados após o termi-
no do Estado de Emergência”.

Autarquia sadina está a desenvolver 
um cartaz regular de concertos
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Escolas, as autoridades policiais, as IPSS, entre 
outras entidades que prestam serviços de apoio às 
população idosa, que decisões foram aprovadas 
destinadas à dinamização de ações integradas 
e articuladas numa lógica de compromisso 
coletivo, destinadas à promoção das medidas de 
prevenção do COVID-19, nos Lares de Idosos?

Fazendo parte da Missão das Juntas de 
Freguesia, planear, definir e implementar 
estratégias e linhas orientadoras que promovam, 
entre vários valores a coesão social em diálogo 
com as instituições, cidadãos e agentes locais, 
que deliberações foram tomadas nas Assembleias 
de Freguesia, destinadas à constituição de um 
Grupo de Trabalho para apoiar as IPSS, em 
particular os Lares de Idosos, na elaboração dos 
Planos de Contingência Plano de Contingência e 
Ação para Prevenção de Transmissão da Infeção 
Humana pelo Novo Coronavírus COVID19?

São estas as questões que Sua Exa. o Senhor 
Presidente da República deverá colocar no 
discurso das comemoração no próximo dia 25 de 
abril de 2020.

Após 46 anos de democracia, ficará para 
memória futura o abandono dos mais velhos 
e um total desrespeito e falta de confiança nas 
instituições que prestam serviços às pessoas 
idosas.

logo a seguir ao «25 de Abril» costumamos ter 
as grandes manifestações que assinalam o 1.º de 
Maio, também conhecido por Dia do Trabalhador 
e que a Constituição de 2 de Abril tem assegura-
do o direito a ser festejado, mas que ela mesma, 
que permite o período de emergência, este ano, 
pelo “andar da carruagem”, irá excepcionalmente 
impedir que os que vivem da venda da sua força 
de trabalho, venham para a rua festejar e reivin-
dicar melhores condições de vida para si e para 
os seus. Resta-nos, na tranquilidade das nossas 
casas, ficar à ordem dos que foram por nós de-
mocraticamente eleitos, e que tenham sabedoria 
para poderem escutar os entendidos em questões 
de saúde pública e que as resoluções sejam to-
mas com o objectivo de nos defender dos perigos 
destes vírus.

Os cidadãos continuarão vigilantes. 

OPINIÃO

O vírus da China 
imperial
UMA DAS INCÓGNITAS que se vai colocar ao mundo 
que se segue à pandemia é a que retrato geoestratégico 
iremos assistir a médio prazo, com o retrocesso à Europa 
das mil velocidades, da hecatombe britânica e do desabar 
do todo-poderoso Estados Unidos, e seus pares do norte 
ocidental. 

A história dos vários tempos demonstrou à 
sociedade duas verdades absolutas: A primeira é que 
nada é imutável nas fricções geopolíticas e, a outra, é 
que há sempre um reerguer após as guerras. Sempre 
assim foi. Para não irmos tão longe, lembremo-nos 
das duas guerras mundiais, o “New Deal”, após a 
Grande Depressão, e as mais recentes crises das dívidas 
soberanas e da bolha imobiliária, que quase nos deitou 
por terra.

Já para não falar, bem ao caso, da cruzada contra as 
baterias e os vírus, da peste negra à cólera, da tuberculose 
à gripe espanhola e, mais recentemente, a malária e 
a SIDA, nos anos 80, com milhões e milhões de vidas 
perdidas.

Mas há um reflexo bem mais evidente que a história 
nos ensina sobre o espaço vital, esse paradigma criado 
por Ratzel, o qual, aplicado no nosso tempo, faz-
nos pensar na perda de poder e de influência, quase 
anunciados, do Ocidente face ao mundo oriental. No 
comando deste tabuleiro estão a China e a Índia, países 
com conflitos internos conhecidos, como o Tibete, 
Taiwan, ou Caxemira, mas muito convergentes no plano 
externo, contra um Ocidente que se desmancha a si 
próprio.

Para muitos especialistas, esta aliança regional 
dos dois gigantes asiáticos, a que se junta no plano 
estratégico, uma Rússia ambiguamente perigosa, 
não deixa de ser uma ameaça constante aos valores 
ocidentais, com uma crise latente de desnorte e de 
liderança que tem alimentado um populismo inaudito. 

Não é esquizofrenia. Do nosso lado, estamos a perder 
o espaço vital dos valores, enquanto que, do outro, 
adensa-se o espaço vital da expansão económica e 
financeira, construída por potências demográficas cada 
vez mais influentes, com sociedades assimétricas e povos 
disciplinados pela força. É uma evidência e pode ser uma 
escalada perniciosa.

Enquanto a “guerra fria” se aguentou do equilíbrio do 
medo, esta nova vaga não vai ter barreiras nem fronteiras. 
A China é hoje um colosso financeiro que detém - 
conjuntamente com o Japão o país mais ocidental do 
Oriente - parte substantiva da dívida americana.

À primeira vista, pode ser que este texto não tenha 
nada a ver com a crise da Covid 19, mas tem a ver, 
certamente, com o que se seguirá - e estava anunciado 
há algumas décadas - no puzzle crescente de uma nova 
Ordem Mundial. Não é em vão que, num primeiro 
embate, a China se tenha sobreposto à União Europeia no 
apoio a países intensamente ‘atacados’ pelo vírus, como 
é o exemplo da Itália, e está igualmente a fazê-lo nas 
terras do Tio Sam. Não estou certo se será melhor ou pior, 
mas sei que nada será como dantes nesta encruzilhada, 
onde o caldo de culturas pode extravasar sem darmos 
conta disso, acrescido do notório enfraquecimento da 
sociedade ocidental e das vulnerabilidades das suas 
lideranças. 

O vírus, ‘plantado’ no mercado de Wuan, na China, 
pode mesmo vir a ser o inesperado rastilho para que a 
China cumpra a ambição - agora retocada na Era pós- 
-moderna, com a  globalização à cabeça -  de voltar a ser 
imperial.
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Constituição

Pós-Covid-19, para 
memória futura

A CONSTITUIÇÃO da República Portuguesa fez 
agora quarenta e quatro anos pois foi aprovada a 
2 de Abril de 1976 e com uma ou outra alteração 
tem-nos servido de orientação para que conti-
nuemos a viver num regime democrático tanto do 
agrado da esmagadora maioria dos portugueses.

E porque se fala em aniversário, dentro de 
dias teremos as comemorações do 25 de Abril, 
este ano, ao que se “adivinha” bastante contido, 
pois as circunstâncias impostas pelo “ataque” 
do Covid-19 aconselham a que continuemos em 
recolhimento social, imposto pelo decretado Es-
tado de Emergência, muito bem aceite mas des-
respeitado por alguns, certamente mais por igno-
rância da gravidade daí resultante, do que como 
assunção de um acto deliberado de oposição.

Porque os vírus se difundem e as ideias tam-
bém puxam outras, não nos esqueçamos que 

ESTÁVAMOS a 25 de janeiro quando a Direção-
-Geral de Saúde (DGS) divulgou a orientação nº 
2, alertando os profissionais do Sistema de Saú-
de, sobre a infeção pelo novo Coronavírus (2010- 
-nCov). Ficarão para memória futura as medidas 
tomadas ao nível da prevenção efetuadas junto 
das Estruturas Residenciais para a População 
Idosa (Lar de Idosos).

Que propostas foram feitas, em janeiro 
e fevereiro, pelos profissionais e empresas 
responsáveis pelos Serviços de Saúde e Segurança 
do Trabalho das IPSS, no sentido dos Lares de 
Idosos assegurarem aos seus trabalhadores 
e condições de segurança e saúde, de forma 
continuada e permanente, tendo em conta os 
princípios gerais de prevenção, com especial 
particularidade para o COVID-19?

Que diligências foram efetuadas pelas 
Uniões Distritais das IPSS ao nível da formação 
em procedimentos de prevenção, controlo e 
vigilância, no âmbito do COVID-19, para os Lares 
de Idosos?

Constituindo-se as Câmaras Municipais, 
as entidades que presidem ao Conselho Local 
de Ação Social, o órgão plenário de caráter 
deliberativo, composto pelas entidades públicas e 
privadas, nas quais se incluem a Segurança Social, 
a Autoridade de Saúde Local, os Agrupamento de 
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ATUALIDADE
EDUARDO BERNARDINO
ENFERMEIRO NO HGO
DELEGADO SINDICAL DO SINDICATO 
DOS ENFERMEIROS

Enfermeiros em pandemia
– profissão de desgaste rápido
e de alto risco

ESTAMOS EM FASE DE MITIGAÇÃO des-
de o dia 26/03/2020, a terceira e mais 
grave fase de resposta à doença Covid19.
Segundo a DGS, nesta fase está preconiza-
do que “os doentes ligeiros ficam em casa, 
os moderados vão aos centros de saúde, 
os graves, mas não críticos, são encami-
nhados para os hospitais e os críticos são 
internados.

Centros de saúde e hospitais terão 
de dispor de áreas dedicadas à doença 
covid-19. Nos hospitais com serviços 
de pediatria, «poderá ser adequado a 
reorganização dos serviços» para «dedicar 
unidades hospitalares exclusivamente 
ao tratamento de doentes com Covid-19 
em idade pediátrica, após ser esgotada a 
capacidade de resposta dos hospitais de 
referência identificados para o tratamento 
dos doentes Covid-19 em idadepediátrica».

Em Janeiro de 2020, antes do Covid19 
surgir em Portugal, lancei em conjunto 
com um colega uma Petição pelo 
reconhecimento da Profissão como sendo 
de Desgaste Rápido e de Alto Risco. Essa 
petição atingiu cerca de 15000 assinaturas 
em menos de 5 dias, e como tal foi 
encerrada e entregue na Assembleia da 
República. Em Fevereiro, fomos ouvidos 
com interesse em comissão Parlamentar 
na Assembleia da República. Em Março 
surgiu o Covid19 em Portugal e como tal 
todas as iniciativas ficaram suspensas na 
Assembleia da República.

Serve o presente artigo para relembrar 
alguns conceitos que foram defendidos 
com a Petição e para compreender com 
esta Pandemia o porquê de os Enfermeiros 
serem de uma vez por todas reconhecidos 
oficialmente como profissão de Desgaste 
Rápido e Alto Risco. Com esta Pandemia 
depressa se percebeu que de entre os vários 
profissionais de Saúde, os Enfermeiros 
encontram-se na linha da frente. Foram 
estes os escolhidos para trabalhar num 
momento em que se pede ao país para se 
parar… foram estes os escolhidos para se 
cancelarem férias, apresentarem-se todos 
ao serviço e defender honrosamente um 
país numa guerra invisível que tende a 
prolongar-se por muitos meses.

Foram os escolhidos para realizar 
turnos de 12 horas, muitas das vezes 
espelhados, emfamília de forma a se 
fazer em 15 dias os turnos que deveriam 
ser realizados durante 1mês. É também 
a estes que se pede agora que se deixem 
as crianças em escolas desconhecidas, 
em famílias onde ambos os pais são 
profissionais de saúde, por exemplo.

É ainda a estes profissionais que se 
pede para se lutar contra uma guerra 

altamente contagiante sem equipamentos 
de proteção individual ou com uma grave 
deficiência nos mesmos. Alguém conhece 
alguma guerra que se tenha travado sem 
armas? As armas dos Enfermeiros são os 
Equipamentos de Proteção Individual… 
não nos retirem também estas, por favor…

Há 12 dias atrás, sabia-se que existiam 
30 profissionais de Saúde infectados, 
sendo que 18 deles eram médicos.

Uma semana depois, há 6 dias 
atrás, foi referido que Portugal tinha 
165 profissionais de saúde infectados, 
dos quais 82 eram médicos e 37 
eram Enfermeiros. Constatou-se um 
crescimento de 135 casos em 7 dias .

Há 2 dias atrás foi referido que cerca de 
750 profissionais de saúde já se encontram 
infectados, com um valor percentual de 
14% dos casos totais contabilizados. Desta 
vez já não foram diferenciadas as classes 
profissionais. Hoje (30/03/2020) sabe- 
-se que estão 853 profissionais de saúde 
infectados, dos quais 209 são médicos e 
177 são Enfermeiros.

O que sabemos atualmente é que em 4 
dias houve um aumento de 585 casos nos 
profissionais de Saúde… e que nos ultimos 
2 dias houve um aumento de 103 casos 
… e este é um dado preocupante, a um 
ritmo altamente preocupante também. 
Seguindo a corrente Europeia, e como 
em todas as guerras, sabe-se de antemão 
que existirão perdas no futuro, que muitos 
profissionais ficarão infectados, doentes, e 
quiçá acabarão também por falecer, como 
já em tantos outros casos se sucedeu.

São os Enfermeiros da VMER que vão 
buscar doentes instáveis em primeira 
instância aos locais.; São os Enfermeiros 
dos Serviços de Urgência que fazem 
triagem aos doentes suspeitos de 
COVID; São os Enfermeiros do Serviço 
de Urgência que lidam com os doentes 
suspeitos e confirmados de COVID; São 
os Enfermeiros do Serviço de Urgência 
que realizam testes de COVID19, lidam e 
acondicionam amostras biológicas; São 
os Enfermeiros do Serviço de Urgência 
que numa primeira abordagem realizam 
técnicas invasivas necessárias ou colocam 
dispositivos de ventilação invasiva ou não 
invasiva… estando na primeira linha da 
abordagem da via aérea; São também os 
Enfermeiros dos internamentos que lidam 
com os doentes infectados com COVID;  São 
os Enfermeiros dos Cuidados Intensivos 
que lidam com o doente ventilado e não 
ventilado, no seu estadio mais grave e 
dependente;  São ainda os Enfermeiros dos 
Cuidados de Saúde Primários que nesta 
fase realizam testes e lidam com doentes 

suspeitos e infectados com COVID; 
São os Enfermeiros dos Lares que têm 
que assegurar os cuidados aos doentes 
infectados até serem evacuados para os 
respectivos sítios. De uma forma geral, 
TODOS os Enfermeiros neste momento 
estão mobilizados em todas as valências 
para lidar com o doente com COVID e aqui 
se encontra um mínimo múltiplo comum 
- É NECESSÁRIO EQUIPAMENTO DE 
PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA O FAZER 
Mas a petição que foi criada em Janeiro 
não foi criada a pensar no COVID19 … esta 
pandemia neste momento só serviu para 
se compreender a necessidade urgente de 
definir a Profissão dos Enfermeiros como 
profissão de Desgaste Rápido e Alto Risco.

Assim, de forma sucinta volto a 
recordar a necessidade do reconhecimento 
deste estatuto na profissão pelos seguintes 
motivos:

-Os Enfermeiros trabalham com 
citoestáticos;

-Existem acidentes comprovados com 
agulhas e outros materiais pontiagudos;

-A tuberculose é uma doença 
profissional reconhecida e os riscos 
inerentes a lidar com esta patologia estão 
comprovados;

-Existem outros riscos biológicos na 
profissão, tais como hepatite A, giardia, 
shigela, campilobacter, enterovírus e 
rotavírus, citomegalovirus, varicela, 
rubéola e o parvovírus B19, bem como 
resistências bacterianas;

-Radiações ionizantes e não ionizantes 
estão presentes na profissão e são um 
factor contributivo para o alto risco 
profissional;

-Stress, Bullying, Violência, Burnout, 
Alterações cronobiológicas e Alterações

cronobiológicas associadas à nutrição 
são elementos intimamente associados 
e comprovados cientificamente na 
profissão;

-Existem variadas alergias associadas 
ao contexto profissional (por exemplo aos 
materiais das luvas, aos desinfectantes, 
entre outros);

-Estão comprovadas as lesões musculo 
esqueléticas no exercício profissional;

-Sabe-se que as dotações não 
são seguras na maioria dos serviços, 
contribuindo para um alto risco de vida 
dos doentes.

De uma forma genérica e sucinta é 
referido na petição que “Somos uma 
profissão que obriga a um elevado nível de 
foco e concentração e a lidar diariamente 
com uma elevada responsabilidade, a 
responsabilidade de lidar com vidas 
humanas... o stress de lidar com a doença, o 

nascimento, o envelhecimento e a própria 
morte! A pressão de trabalhar em contexto 
de emergência, urgência, cuidados 
intensivos, bloco operatório... onde a linha 
que separa a vida da morte muitas vezes 
não existe e o stress torna-se brutal! Mas 
é também no contexto dos cuidados de 
saúde primários, onde a prevenção e a 
atuação têm que ser uma constante que os 
Enfermeiros se sentem pressionados a dar 
o seu melhor... os cuidados continuados e 
os internamentos hospitalares são ainda 
valências onde se lida diariamente com a 
morte... em suma...

Os Enfermeiros trabalham sem 
dúvida alguma em stress... e a Pressão e 
o cansaço aumentam os riscos de erro na 
medicação e limitam a própria prestação 
de cuidados. Desenvolvemos atividades 
cujas condições de trabalho são precárias 
e cuja remuneração pode e deve ser 
atualmente considerada baixa, podendo 
induzir-se assim um forte desgaste 
emocional. Somos uma profissão de grau 
de complexidade 3, mas presentemente o 
ordenado mínimo já é superior a metade 
do nosso vencimento mensal! Temos 
um horário de trabalho preenchido, 
trabalhando sob forma de turnos, diurnos 
e noturnos com consequências além de 
emocionais, também elas físicas.

Trabalhamos em condições de 
trabalho adversas: trabalhamos por 
turnos, trabalhamos muitas vezes de 
noite para dormir de seguida de dia, sem 
padrao de sono regular. Muitas das vezes 
somos poucos... o absentismo aumentou 
exponencialmente na profissão e com ele 
a necessidade de seguir turno fazendo se 
muitas vezes turnos consecutivos de 16 
horas aumentando a carga horária e a 
insatisfação profissional… Sabe-se ainda 
que os Enfermeiros são os profissionais 
mais agredidos no setor da Saúde 
bem como 60,2% já foram agredidos 
fisicamente e 95,6% verbalmente no seu 
local de trabalho.” Esta é a máxima que 
levou à criação da petição e esta é também 
a máxima que não pode ser negligenciada 
ou esquecida com o tempo... Estamos 
em Guerra… lutamos contra um inimigo 
desconhecido.

Somos valorizados e reconhecidos 
pela população, não sabemos o futuro, 
mas sabemos que no final de toda esta 
batalha, quando a situação acalmar e 
tivermos contabilizado as perdas… não 
pedimos palmas e cumprimentos… 
dispensamos notas de louvor publicadas 
em Diário da Republica… pedimos apenas 
o reconhecimento da Profissão como de 
Desgaste Rápido e de Alto Risco.
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