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‘Ilha’ da
neblina
SERRA DE SÃO MAMEDE
Panorâmica da Serra de São Mamede em
todo o seu esplendor. Aproveitando as
neblinas matinais características a sul da
serra, afasto-me para Oeste com o intuito
de realizar uma panorâmica ao nascer
do sol. A irromper a neblina rasteira salta
à vista toda a vertente da Serra de São
Mamede, que se estende desde Castelo de
Vide até Arronches. Nesta ‘ilha’ formada
pelo nevoeiro, quase ao centro descaído
ligeiramente para a esquerda, podem
observar-se uns pontinhos brancos – a
cidade de Portalegre.
RICARDO LOURENÇO
FOTÓGRAFO

www.ricardolourencophotography.com
/rlourenco82
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editorial

Povo altruísta, que se
siga a descompressão...
RAUL TAVARES
DIRETOR SEMMAIS

P

or várias razões, a pandemia
está, de certo modo, a ser mais
suave no Alentejo que em outras regiões do país. Uma delas é o
despovoamento que tanto pregamos como um mal maior de um território que quer gente, que precisa
de gente.
É apenas um mote para um intervalo na luta que o desenvolvimento do Alentejo reclama, agora
que, no pós Covid, as quebras no turismo farão a sua mossa, já que, nos
últimos anos, o setor estava a crescer acima de qualquer outra região
do país neste setor vital.
Mas o que importa ressalvar
nestes tempos de incerteza, é o abnegado esforço humanitário e de
solidariedade que o povo alentejano
tem revelado em muitos concelhos,
com iniciativas e projetos altruístas que honram a resiliência de um
povo que não desarma.
Não devemos, contudo, abrandar nas reivindicações sobre o que
tem estado em jogo nos últimos
anos, desde logo as questões ligadas
à saúde, não só em termos de saúde
pública, onde as falhas de médicos
de família são muito notórias, como
também na modernização dos equipamentos hospitalares, unidades
que têm passado um pouco ao lado
do olho do furação.

Estes tempos que amassam a
nossa forma de estar, obrigados a
um confinamento de que não há
memória, servem, também, para
nos avisar para outras tormentas
que espreitam nos tempos que correm, nomeadamente esta e outras
‘famílias’ de vírus que não brincam,
nem regateiam esforços para nos
dar a volta à vida.
Daqui a uns tempos, não se sabe
bem quando, ultrapassado o cabo dos
medos, precisamos todos de levantar a
cabeça, olhar em redor, empreender a
reconstrução das nossas vidas, num arregaço de mangas para cuidar do futuro.
É um ânimo redobrado que se
pede a todos os portugueses, cientes de que, apesar da dimensão e dos
impactos gerados pela pandemia, saberemos virar mais esta página com
um espírito de comunidade mais
forte, mais coeso e mais libertador.
NOTA: Nesta edição publicamos
uma importante entrevista com o
presidente da Turismo do Alentejo,
Ceia da Silva, anotando-se a estratégia
possível para reanimar o setor na região nos próximos tempos. É a possível e a mais correta, pois com a certificação sanitária, a região tem todas as
condições para servir de âncora para
a descompressão que muitas famílias
vão precisar de experimentar. Que as
saibamos receber sem medos.
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Fique
em casa
NÓS INFORMAMOS
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tema de capa
UM SÉCULO DE DISTÂNCIA, DIFERENTES IMPACTOS

Passado e presente
outra resistência
Baixa densidade populacional, gentes envelhecidas e
com menor mobilidade, ação rápida das autoridades
e certos hábitos culturais ajudam a explicar porque
o Alentejo é uma das regiões menos afetadas. Já há
cem anos, no surto de gripe pneumónica, o território
foi bastante mais fustigado.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR

8

maio 2020

F

“

Durante muito
tempo, a grande
catástrofe a nível
noticioso daquela
época é a guerra
MARIA DE FÁTIMA NUNES
ESPECIALISTA EM HISTÓRIA
DA CIÊNCIA

oi há pouco mais de um século
que, tal como agora, o mundo se
viu a braços com uma pandemia
de grandes proporções que dizimou
populações e alterou comportamentos. Mas, ao contrário do atual cenário, em que a região do Alentejo foi a
última do país a ter casos confirmados de Covid-19, em 1918, a primeira
vaga da chamada influenza pneumónica, ou gripe espanhola, manifestou-se em finais de maio, precisamente
no Alentejo, com o regresso dos trabalhadores rurais portugueses vindos
da Estremadura espanhola. Diagnosticada pela primeira vez em Vila Viçosa, seria a partir daí que se difundiria pelo país, atingindo os grandes
centros urbanos de Lisboa e do Porto.
Esse primeiro surto acabou por ser fugaz, declinando um mês depois com a
chegada do calor, mas a pandemia regressou em agosto com grande fulgor,
irradiando para o resto do território,
desta vez a partir da região do Porto.
Esta segunda vaga foi a mais mortífera, sobrevindo ainda uma terceira,
na primavera de 1919, mas bastante
menos letal. Na totalidade estima-se
que tenham morrido com a epidemia de pneumónica cerca de 130 mil
portugueses numa população pouco
superior a 6 milhões de habitantes. E
no mundo, embora não haja números exatos, estima-se que os óbitos
tenham chegado aos 30 milhões, ou
seja, uma incidência de mortalidade
muito superior aos 16 milhões de vítimas causadas pela I Guerra Mundial.
Maria de Fátima Nunes, professora na Universidade de Évora (UE)

e especialista em História da Ciência,
fala num surto pandémico com graves proporções, mas quase apagado
dos alfarrábios de história contemporânea: “Durante muito tempo, a
grande catástrofe a nível noticioso
daquela época é a guerra. Talvez porque as epidemias (surtos de varíola,
sarampo, gripe, tifóide, tuberculose)
fossem mais comuns. Infelizmente,
hoje sabemos que estava em curso
uma outra guerra, contra um inimigo
invisível, mais letal e mais global”.
Igualmente curioso é o facto de
o assunto ter ficado “fechado na gaveta” até 2008, “altura em que se
dá a gripe das aves e o exemplo da
pneumónica vem parar à mesa de
historiadores, sociólogos, epidemiologistas, antropólogos, demógrafos,
psicólogos, etc. Nessa altura, estive
presente num seminário em Lisboa
onde o medo era real, tendo sido, inclusive, traçados cenários que hoje
vemos em Espanha, onde o Palácio
do Gelo de Madrid foi transformado
em morgue. Fui até obrigada a assinar um documento pelo qual me
comprometia ao sigilo”. Ainda que,
em 2008, não se tenham confirmado os piores receios, ficaram alguns
hábitos de higiene, mas não uma
preparação efetiva: “Há um ano, por
ocasião do centenário da pneumónica, ouvi o ex-diretor da Direção-Geral de Saúde (DGS), Constantino
Sakellarides, afirmar que iríamos ter
outra epidemia de grandes proporções, e aquilo pareceu-me vindo de
outro planeta. Afinal, passou apenas
um ano”.
maio 2020
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“

O facto de termos
entrado mais tarde
nas cadeias de
contágio, permitiu
identificar os focos
de contaminação
e impedir que se
transformassem em
surtos
MARIA FILOMENA MENDES
DEMÓGRAFA E
PROFESSORA NA UE

Um modo alentejano de ser
que é manual de boas práticas

10

A baixa densidade demográfica - 22,3 habitantes por quilómetro
quadrado, quando a média do país
é de 111,4 - é apenas um dos fatores
que explicam a menor taxa de propagação da Covid-19 no Alentejo, “os
outros são a mobilidade mais reduzida de uma população envelhecida e o facto de termos entrado mais
tarde nas cadeias de contágio, o que
permitiu identificar os focos de contaminação e impedir que se transformassem em surtos”, justifica Maria Filomena Mendes, demógrafa e
professora na UE, “por outro lado, as
pessoas têm menos recursos económicos e deslocam-se menos, quer a
nível interno, quer a nível internacional.” Na sua opinião, contudo, esta situação poderá inverter-se a qualquer
momento: “Não havendo imunidade
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de grupo é preciso ter muito cuidado,
o vírus é desconhecido, mas sabemos
que a velocidade de contágio e a taxa
de letalidade são altas. Com tantas
pessoas assintomáticas há que ter
paciência e readaptar o nosso modo
de vida, embora seja difícil num país
em que os afetos são tão importantes
para a estabilidade emocional”.
Já a professora Maria de Fátima Nunes afirma: “Os alentejanos
vivem naturalmente numa espécie
de quarentena. Não há transportes
públicos, o povoamento é espaçado,
fazem compras no comércio local,
não há indústrias que promovam a
ida a feiras internacionais e o próprio
modo de vida faz-se um pouco atrás
do postigo, além de outros hábitos e
fatores culturais”. Assim, o modo de
vida alentejano é já em si um manual

de boas práticas no que respeita, pelo
menos, à importante questão do distanciamento social.
Há cem anos, porém, o país era
muito diferente e o Alentejo não foi
poupado, tendo registado mais de
10 mil mortos no conjunto das três
vagas da pandemia. De acordo com
os censos populacionais de 1920,
cinco dos seis milhões de habitantes
de Portugal viviam em zonas rurais,
eram maioritariamente pobres e tinham condições sanitárias e de higiene muito precárias, o que, somado à grave crise económica, social e
política e à participação na Grande
Guerra de 1914-18, se tornou num cocktail explosivo.

Os fluxos da população - as migrações de tropas num país em guerra, as deslocações dos trabalhadores
rurais sazonais na época das colheitas e a migração popular ligada às
feiras, romarias e peregrinações - são
apontadas como as principais causas
da propagação da doença, embora,
também nessa época, o “pai” da saúde pública em Portugal, o professor
Ricardo Jorge, tenha instruído os governantes para a necessidade de implementar medidas de higiene, de desinfeção e de distanciamento social,
“o que, na prática, era muito difícil,
com populações iletradas, graves carências alimentares e sanitárias, falta
de transportes, de medicamentos e
parcos recursos médicos”, esclarece
Maria de Fátima Nunes. “Nos cultos
religiosos, por exemplo, a diferença de atitude é notória. Agora vimos
a Igreja portuguesa a antecipar-se à
declaração de Estado de Emergência
e a fechar os seus templos, em 1918
foi o Estado a fazê-lo, impondo-se,
numa situação em que, face à incapacidade da ciência, era na fé que se
encontrava alguma esperança.”

maio 2020
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A pergunta impõe-se:
Já vimos este filme?
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“Felizmente, quer em Portugal,
quer no Alentejo, ainda não”, responde a professora, “em 1918/19 foi uma
situação gravíssima”. Fora dos grandes aglomerados urbanos havia poucos médicos e farmácias e os hospitais tinham escassos recursos. Mesmo em Lisboa, onde se concentravam
os dispositivos médicos, tiveram que
reativar-se hospitais, improvisando
outros em escolas e conventos. No
país, sobretudo nos meios rurais, à
escassez de alimentos, juntava-se a
falta de assistência médica e medicamentosa, a incapacidade das autoridades para lidar com a situação, as
carências sociais, higiénicas e sanitárias e o medo generalizado. Ricardo
Jorge, encarregado de coordenar a
luta contra o inimigo desconhecido
num país desnorteado e falido, dizia, “a epidemia enxerta-se sobre um
fundo comovente de miséria”.
No entanto, “apesar das diferenças, há situações que se repetem,
principalmente nas medidas e nos
comportamentos”: as recomendações de isolamento, nada de apertos
de mão e beijinhos, a necessidade de
higienização pessoal, a limpeza e desinfeção dos espaços. E, num outro
registo, a mobilização de médicos reformados e de estudantes finalistas, a
distribuição de géneros alimentares
e de remédios, a atribuição de subsídios em dinheiro aos indigentes, a
criação de comissões de socorro que
recebiam e distribuíam donativos e
a onda de solidariedade. E tal como
agora, também houve quem aproveitasse para fazer marketing. Os Arma-

maio 2020

zéns do Grandela, por exemplo, iniciaram promoções a produtos para a
higiene e descontos de 10% no vestuário de luto.
Outra das semelhanças entre a
pneumónica e a Covid-19 é o sentimento de medo que se gera. Há cem
anos, face à elevada taxa de mortalidade (sobretudo entre os mais jovens,
ao contrário do novo coronavírus),
instalou-se o pânico coletivo ao ponto de algumas localidades proibirem
os sinos de tocar nos funerais, que
faziam fila a caminho dos cemitérios.
No distrito de Évora, onde o governador civil tardou a proibir as feiras anuais, não indo a tempo de impedir as de Vila Viçosa e Montemor-o-Novo, em finais de agosto, há relatos
de situações catastróficas quando
a pandemia atingiu o seu auge, em
meados de outubro. Foi o caso de
Vendas Novas, onde “avançava de
modo assustador” e onde chegaram
a morrer nove pessoas num só dia,
muito embora, com o apoio de vários
beneméritos, se tenha transformado
a escola local em hospital, o “hospital
dos epidemiados” que tinha 30 camas.
“Hoje, o cenário é substancialmente diferente”, salienta Maria de
Fátima Nunes, “aconteça o que acontecer, estamos melhor preparados a
todos os níveis, mesmo no interior
rural. Naquela altura, nem as fronteiras foram fechadas e a taxa de
mortalidade portuguesa foi próxima
da espanhola. É por isso que agora
os espanhóis perguntam ao seu primeiro-ministro “que fizeram eles que
nós não fizemos?”.

“

Apesar das
diferenças, há
situações que
se repetem,
principalmente
nas medidas e nos
comportamentos
MARIA DE FÁTIMA NUNES
ESPECIALISTA EM HISTÓRIA
DA CIÊNCIA

EM TEMPOS EXCECIONAIS,
CONTINUAMOS AO SEU SERVIÇO
MEDIDAS DE APOIO A FAMÍLIAS, EMPRESAS E INSTITUIÇÕES
COOPERAÇÃO COM AS AUTORIDADES DE SAÚDE
SERVIÇOS ESSENCIAIS EM PLENO FUNCIONAMENTO

LIMPEZA E DESINFEÇÃO DAS RUAS

OBRAS PÚBLICAS EM EXECUÇÃO

SERVIÇOS EM TELETRABALHO

ESTAMOS DISPONÍVEIS AQUI
269 630 600

geral@mun-sines.pt

SAIBA O QUE ESTAMOS A FAZER
www.sines.pt
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TODOS OS NÚMEROS DA PANDEMIA EXPLICADOS AO DETALHE

Covid-19 suave
no Alentejo
Pedimos a um especialista que fizesse todas as contas
entre os dias 17 de março e 24 de abril. Os resultados são
surpreendentes: os números da crise Covid-19 na região
são residuais, em comparação com a média nacional.
TEXTO VÍTOR CALDEIRINHA | FOTOGRAFIA DR
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A

s características geográficas e
sociais do Alentejo, bem como a
dispersão da população e a forma séria como as medidas de contenção impostas no âmbito do combate
à pandemia da Covid-19 foram encaradas, serão certamente fatores que
explicam uma muito reduzida taxa de
número de casos positivos por 10 mil
habitantes nesta região.
De facto, no Alentejo, a média é de
3,6 casos positivos por 10 mil habitantes, muito abaixo da média nacional de 20 casos por cada 10 mil habitantes. No entanto, esta taxa apresenta alguma variação por cada concelho, com o de Moura a liderar (19),
seguido por Serpa (9), Reguengos de
Monsaraz (7), Cuba (6), Marvão, Vendas Novas, Grândola, Portel, Gavião e
Campo Maior (5), Santiago do Cacém,
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Almodôvar, Elvas, Évora, Alcácer do
Sal e Mourão (4), Beja, Castelo de Vide
e Sines (3), Ferreira do Alentejo, Montemor-o-Novo, Portalegre e Aljustrel
(2) e Odemira, Mértola e Castro Verde
(1) por 10 mil habitantes, sendo zero
ou próximo de zero nos restantes
concelhos do Alentejo.
A média diária no Alentejo tem
sido de 3,5 de novos casos positivos,
bastante baixa. Por concelho, nas últimas semanas, a média diária de novos casos tem apresentado uma distribuição com os seguintes valores:
Moura, Vendas Novas, Évora e Portalegre (1caso a cada dois dias, cada),
Elvas, Santiago do Cacém, Beja, Montemor-o-Novo e Campo Maior (1 caso
a cada três dias, cada), Almodôvar,
Grândola, Cuba, Odemira, Portel (1
caso a cada 5 dias, cada), Aljustrel,

Ferreira do Alentejo, Marvão e Gavião (1 caso por semana, cada), Serpa,
Castelo de Vide, Castro Verde, Mértola e Mourão (1 caso a cada quinze
dias, cada), e os restantes concelhos
não têm registado novos casos.
Tal mostra uma taxa de transmissão muito diminuta, numa fase muito
incipiente, aparentemente fruto do
esforço comum de contenção e das
características do território. A tendência para diminuir, o que se traduz
numa muito reduzida probabilidade
de contágio em todo o Alentejo. Desconhece-se a taxa de mortalidade no
distrito e a taxa de sobrevivência, por
falta de dados da DGS regionalizados.
Mas no dia 22 de abril registou-se a
primeira morte nesta região motivada pelo Covid-19, um idoso de 87
anos, que residia em Beja.
A maioria dos casos positivos registados à data 24 de abril, num total
de 183, têm-se verificado nos concelhos de Moura (16%), Évora (13%) e
Serpa (10%), seguidos por Santiago
do Cacém (7%), Beja (5%), Reguengos de Monsaraz, Grândola, Vendas
Novas e Elvas (4% cada), Portalegre
e Alcácer do Sal (3% cada), Campo
Maior, Montemor-o-Novo, Sines,
Almodôvar, Cuba, Odemira e Portel (2%, cada) e Aljustrel, Ferreira do
Alentejo, Gavião, Marvão, Castelo de
Vide, Castro Verde, Mértola e Mourão
(1% cada), os restantes casos não têm
a localização referenciada pela DGS,
nem constam dos jornais da região
como referidos pelas autarquias.
Como se poderá verificar na Figura 2, a liderança nos valores absolutos de infeção continua a ser dos
concelhos de Moura, Évora e Serpa, ainda assim com uma evolução
contida, seguidos pelos concelhos
de Santiago do Cacém e Beja. Os
restantes concelhos mantêm-se em
valores absolutos de infeção muito
reduzidos ou inexistentes.
A Evolução mais recente parece
mostrar uma tendência de “planalto” ou pico nos números de novos
casos ativos no Alentejo, com a estabilização dos valores de positivos,
acompanhando o que está a acontecer no resto do país. A manutenção

desta tendência poderá antecipar
que o Alentejo venha a entrar rapidamente numa fase de redução dos
casos ativos, que permita a reabertura económica gradual das atividades em maio e o levantamento do
Estado de Emergência.
O retorno às atividades a partir
de maio deverá obrigar a um balanceamento difícil entre a preocupação
económica e o risco pandémico, obrigando a que seja realizado de forma
gradual e com o respeito por novas
regras rígidas na abertura de locais de
trabalho, transportes, escolas, lojas e
bares/restaurantes, podendo incluir,
como sucede noutros países, o uso
obrigatório de máscara, verificação
da temperatura em edifícios, a manutenção do distanciamento social e a
continuação do isolamento dos mais
idosos e de pessoas com problemas
de saúde.
A quebra registada na atividade
económica em março e abril deverá
ter um forte impacto na atividade e
no rendimento/receitas de pessoas,
empresas, bancos e Estados em todo
o mundo, com esperados impactos
na economia da região, sendo necessário estar preparado para tempos
muito difíceis e longos no trinómio
rendimentos, liberdade de circulação/social e saúde.

15

Fig. 1 Evolução geográfica do Covid-19
no Alentejo (17 março a 24 de abril)

Fig. 2 Evolução do número de casos de Covid-19 no Alentejo
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Alentejo
pela minha
câmera

Nós, por cá,
todos mal.
Obrigado.
HUGO ALCÂNTARA
JORNALISTA SIC
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Q

ue isto andava preso por
arames já todos tínhamos
percebido. Agora, com uma
pandemia em cima, pior. Ainda nem
vamos a meio e parece óbvio que,
mais uma vez, o Alentejo sofrerá, a
bom sofrer, com as crises que sobrarem da crise maior que, obviamente,
é sanitária. Se a região, em muitas
áreas, ainda não havia recuperado
da depressão de 2007 como pode
encarar esta, com contornos ainda
mais devastadores para uma economia que, simplesmente, parou
quando ainda estava a, timidamente, tentar arrancar.
Veremos se as medidas de apoio
anunciadas pelo Governo, pensadas
para um país que já era claramente
desequilibrado, não vão acentuar,
ainda mais, o fosso entre o litoral e o
interior, cavando maiores distâncias.
Mas, na altura em que escrevo, o
problema grande é de saúde. E não
deixa de ser irónico que, no meio dis-
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to tudo, a fraqueza - ou a menor dinâmica - acaba por ser a maior força no
combate à doença ou à sua propagação. As zonas menos povoadas, com
menor pujança industrial são, até
prova em contrário, as mais poupadas à infeção. E parece lógico: menos
gente, menos atividade, menos casos.
Escrevo a 25 de abril de 2020.
Bem a propósito. No dia em que se
celebra a liberdade, tomo a liberdade de agradecer aos que têm feito
por nós. Aqueles que dão o corpo
ao manifesto, e que já davam antes,
dispensando aplausos porque não
são artistas. Esta gente precisa, isso
sim, de respeito de nós e de todos.
Veremos se assim será quando a tormenta se for e quando estivermos
todos, ou quase todos bem (com ou
sem arco íris).
E, por falar em respeito. Da terrível pandemia sobra ainda um outro
olhar em relação à comunicação social. Parece que, finalmente, as pes-

soas começaram a procurar, e bem,
nos jornalistas fontes credíveis de
informação ao contrário da torrente incontrolável das redes sociais.
Como ainda vamos a meio talvez
não fosse mau que algumas instituições, nomeadamente de saúde,
pensassem de igual forma. A gestão
comunicacional em tempos de crise
é tão importante como ter um bom
protocolo de intervenção. Não ter
nenhum é que é grave e isto acontece. Tem sido evidente.
Não nos digam, quando isto terminar, que no Alentejo os números, sejam eles quais forem, ficam a dever-se
a um qualquer plano perfeitamente
gizado e estupendamente executado.
Seria uma enorme falta de respeito
para com os profissionais da primeira
linha que, em muitos casos, andaram
desprotegidos e desinformados… tal
como nós, apesar das tentativas.
Haja saúde. Física, mental e
financeira.

Alentejo,
turismo
e Covid
PAULO NOBRE
JORNALISTA RTP / ANTENA 1

N

os últimos 30 anos o Alentejo
sofreu uma transformação radical. Mesmo quem não calcorreou quilómetros pelos confins desta
terra tem noção que muito mudou.
Pode é não perceber o quanto mudou.
Comecei a imaginar escrever aqui
as horas que se perdiam, estrada fora,
indo daqui ali. Estradas sinuosas. Esburacadas. Perigosas, tantas delas.
Sair em reportagem...uma aventura
diária. Certa vez, era agosto, na volta
do serviço, a única bomba de gasolina
da terra estava “de férias”. Meia dúzia
de quilómetros à frente... depósito vazio. Em certos locais encontrar uma
tasca onde se mordesse qualquer coisa não só era difícil como, por vezes,
uma horrível experiência.
Parece mentira. Mas a revolução
que se operou nesta terra atingiu e
mudou mentalidades. O marasmo deu
lugar às ideias. O poder local foi braço forte de uma transformação que
chegou às cidades, vilas, aldeias... uma
nova mentalidade e preparação, a Europa e os dinheiros que jorraram foram, em muitos casos, determinantes.
Pode ver-se nos campos, excluindo a
invasão de monoculturas.
Tivéssemos nós, no Alentejo, mais
e melhor massa crítica, políticas e go-

vernantes sérios e a sério, não me permito imaginar até onde poderíamos
ter chegado aqui, onde se designou
a terra como “interior”, sinónimo do
abandono, desertificação, envelhecimento, despovoamento.
Há pouco mais de 3 décadas o
Alentejo começou a estruturar uma
ideia de desenvolvimento turístico.
É certo que, se calhar, com demasiadas estruturas e sem uma visão
única - que não una, que o território é vasto - mas abrindo caminhos,
explorando ideias, criando imagens
que são hoje marcas fortes da região. O turismo assumiu um papel
preponderante, influenciando a economia de muitos locais que apenas
pareceriam paraísos perdidos.
O Boom turístico da última década trouxe, naturalmente, preocupações, apreensões, e muitas coisas
negativas. Ao invés foi deixando um
rasto de esperança no crescimento
económico de uma região que mantém o sonho de fixar e não ver partir
os seus jovens para outras paragens
por falta de futuro aqui.
Sentindo a pujança do setor cresceram investimentos, somaram-se
as apostas, deram-se passos mais ou
menos sustentados que permitiam

sonhar - bem longe dos sonhos de Sócrates e dos mega projectos PIN que
podiam ter destruído o Alentejo.
O turismo de massas começava
a minar a região, ameaçando valores
sociais, ambientais e patrimoniais.
Mas estávamos, creio, muito a tempo
de evitar cenários aterradores e longe
de Veneza ou Barcelona.
É precisamente este setor onde
mais se apostou nos últimos anos que
vai levar a maior lambada da Covid-19.
A próxima década não será ainda de
inversão de valores. Ficará longe de
um novo rumo de pensamento económico e social que estou certo acontecerá, mais tarde ou mais cedo.
Mas será, seguramente, no turismo, uma era de abrandamento dos
fluxos em todo o mundo. Se isso é
uma excelente notícia em termos de
preservação ambiental ou patrimonial, vai ser bastante nefasto para a
economia alentejana que se estruturou e cresceu a olhar os turistas.
Mais uma vez a região vai ficar a
braços com uma crise que vai custar
alguns milhares de empregos e mais
umas décadas de retrocesso económico. Um vírus muito maior que aquele
que agora nos aflige.
Sem Mais!
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atual
RESILIÊNCIA QUASE DOIS MESES APÓS A INVASÃO DO VÍRUS

Hospitais equipados
e em alerta

18

As dificuldades na obtenção de equipamentos
estão a ser ultrapassadas. Há capacidade para
contratar médicos e enfermeiros e todas as
unidades se reconfiguraram para evitar o
contágio. Em Portalegre, Évora, Beja e no Litoral,
os hospitais estão da dar luta ao vírus.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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O

s principais hospitais do
Alentejo estão preparados e
equipados para responderem de modo positivo às dificuldades
surgidas devido à pandemia de Covid-19. Reestruturação de serviços,
contratação de pessoal e aquisição
de equipamentos de saúde foram as
principais medidas tomadas na região que, mês e meio depois de declarada a doença, está finalmente
em condições de fazer a recolha de
amostras em todos os distritos.
Até 27 de abril o Alentejo tinha
apenas registado uma vítima devido
à Covid-19 - um homem de 87 anos
que se encontrava internado no Hospital de Beja - e contabilizava 189
pessoas com a doença em estado ativo. Estes números colocam a região
como a segunda com menos casos
em todo o país (só a Madeira não tem
vítimas mortais). No entanto, as boas
perspetivas que agora existem, nem
sempre existiram. Em Portalegre,
por exemplo, o Hospital José Maria
Grande debateu-se, durante semanas, com a incapacidade de fazer a
recolha de análises a todos os casos
suspeitos ali atendidos.
“Neste momento há centros de
diagnóstico em toda a área da ULSNA (Unidade Local de Saúde do Norte
Alentejano). As recolhas são efetuadas nos centros de saúde e hospitais,
e também nas áreas Covid entretanto
criadas, e enviadas para o Instituto
Ricardo Jorge, em Lisboa”, disse o assessor da administração hospitalar.
Para que Portalegre pudesse chegar ao estado atual de capacidade de
resposta (a Direção Geral de Saúde diz
existirem seis casos confirmados no
concelho mas, no hospital permanecem internadas um número superior
de pessoas que aguardam o resultado
dos testes de diagnóstico) houve, no
entanto, que proceder à contração de
mais médicos e enfermeiros, assim
como adquirir uma quantidade não
especificada de equipamentos.
“Tivemos a doação de um ventilador e outros equipamentos de
proteção individual. Neste momento

estamos ainda à espera que a Administração Regional de Saúde distribua
mais material, nomeadamente ventiladores, que já estão adquiridos”, informou ainda o mesmo interlocutor,
salientando que os serviços de cirurgia e consultas, cujo funcionamento
foi reduzido desde o início da pandemia, devido à deslocação de meios
humanos e materiais, deverão voltar
à normalidade a partir de 4 de maio.
Até ao final do mesmo mês a aposta de saúde no distrito, que conta com
cerca de 110 mil residentes, passa pela
realização de testes de despistagem
da doença em todos os lares de terceira idade. Esses deverão incidir não
só nos idosos, mas também nos funcionários. Até à data de fecho desta
edição, foram efetuados 300 nestes
locais e cerca de 2.100 na população
em geral.
Em Portalegre, tal como aconteceu nos outros principais hospitais
do Alentejo, houve necessidade de
criar espaços de circulação segura
no interior. Disso mesmo deu conta o conselho de administração da
Unidade Local de Saúde do Baixo
Alentejo (ULSBA). “No hospital de
Beja foram estabelecidas áreas exclusivas, com circuitos próprios e
com equipas de saúde devidamente
preparadas para receber os doentes,
ou seja, temos a capacidade de internamento instalada”, respondeu a
administração à Semmais.
A ULSBA adiantou ainda que a
unidade de cuidados intensivos polivalente foi “apetrechada com o equipamento e logísticas necessárias” e
que “foi aumentada a capacidade de
internamento”.
Confirmando as palavras do coordenador do Governo para o Alentejo,
e também secretário de Estado adjunto e secretário de Estado da Defesa,
Jorge Seguro Sanches, proferidas a 27
de abril, durante a visita a Portalegre,
a administração da ULSBA reiterou a
aposta na proximidade entre as equipas de saúde e os utentes, dando privilégio “os canais alternativos de contacto (telefone e email)”.

19
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Ultrapassadas as dificuldades,
tudo sob controlo no Litoral

20

O presidente do conselho de administração do Hospital do Litoral
Alentejano, Luís Matias, traçou igualmente um quadro otimista sobre os
cuidados de saúde prestados naquela
área, salientando que as dificuldades
surgidas de início, quer de pessoal
quer de equipamento, estão a ser ultrapassadas.
“Temos tudo preparado. Neste
momento sabemos de onde vieram
todos os casos de infeção confirmados e isso, essa capacidade de diagnóstico, torna as tarefas mais fáceis”,
disse o responsável hospitalar, salientando que “felizmente o número de
casos verificado na região, quando
comparado com o verificado noutras
do país, foi muito mais baixo”.
Luís Matias deixou, no entanto, o
alerta para o que considera ser o subdimensionamento do quadro de pessoal do hospital. “É uma situação conhecida e que tentamos ultrapassar,
sendo que atualmente temos competência para contratar pessoal com
contratos a termo”.
O administrador salienta também
a articulação existentes entre o hospital e as restantes entidades da região,
nomeadamente as autarquias e forças
de proteção civil, mas também com a
Administração Regional de Saúde e a
Segurança Social, dizendo que a mesma tem permitido um melhor funcionamento dos cuidados de saúde e o
encaminhamento dos casos suspeitos
em segurança.
Sobre o futuro do atendimento
hospitalar na região e, sobretudo, no
que se refere a um eventual aumento de doentes devido à pandemia e
às eventuais mutações do vírus, Luís
Matias diz que “estamos sempre preparados para o pior e, mesmo sabendo muito pouco sobre este vírus,
temos sempre planos dinâmicos que
nos permitem atuar”.
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Hospital de Évora faz cerca de
80 testes de despistagem por dia
No Hospital Espírito Santo de
Évora estão a ser realizados diariamente cerca de 80 testes de despistagem da doença. Esta é, entre outras,
uma das principais alterações à rotina
que antes existia.
A diretora do serviço de Patologia Clínica, Filomena Caldeira, disse,
contudo, que no início da pandemia,
quando outros hospitais não possuíam capacidade de resposta, Évora
chegava a fazer uma centena de testes.
A reconfiguração do espaço hospitalar foi uma das primeiras tarefas
ali concretizadas, criando-se zonas de
circulação para doentes e outras para
pessoas que não estavam infetadas.
A triagem feita em contentores instalados junto ao hospital contribuiu
igualmente para fazer a separação das
pessoas que se destinavam à urgência
geral e as que eram encaminhadas
para os serviços que tratam do vírus,
a “urgência Covid”.

Este espaço, conforme disse à
Lusa a mesma responsável clínica,
tem quatro quartos e equipamentos
que permitem a entubação e a reanimação. Existe ainda uma área com
capacidade para acolher em simultâneo até dez doentes instáveis.
O hospital de Évora possui agora 24 camas para internamento de
doentes com Covid-19, as quais se
encontram dispersas por duas enfermarias. Além disso, aquando do
início da pandemia, foi criado um
grupo de trabalho (médicos e enfermeiros) para analisar e decidir, em
permanência, questões relacionadas
com a doença.
Rui Matono, diretor dos serviços
de urgência e um dos membros da
equipa constituída para lidar diretamente com a pandemia, afirmou
que na unidade não existe, até ao
momento, nenhum profissional de
saúde infetado.
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MAIORES FOCOS ISOLAM COMUNIDADES CIGANAS DE MOURA

Cultura da liberdade
em quarentena

22

Moura é o concelho alentejano com mais
infetados pelo novo coronavírus. Apanhadas de
surpresa, as comunidades de etnia cigana, onde
se registam os maiores focos de propagação,
vão aprendendo a lidar com as restrições.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR
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39 dos infectados do concelho são de etnia cigana

V

aldemar Barão, residente no
Bairro do Espadanal, às portas de Moura, nunca imaginou
passar por semelhante aflição: “A
minha companheira e dois dos meus
três filhos testaram positivo, assim
que soube já nem quis saber de mim,
fiquei com medo por eles, mas felizmente ninguém tem sintomas, o que
torna tudo mais fácil”, partilhou com
a Semmais. No entanto, passaram-se momentos angustiantes até que o
presidente da câmara, Álvaro Azedo,
chegou “com o médico, com instruções e com comprimidos” que tranquilizaram a comunidade de etnia cigana com 59 moradores, 33 dos quais
acusaram a presença do vírus.
Apesar de estarem impedidos de
entrar ou sair do bairro por um cordão sanitário, os dias vão correndo
tranquilos e ninguém teve de abandonar as suas habitações: “Somos
quase todos da mesma família. O pior
são as crianças que estão habituadas
a brincar com os primos na rua e que
não percebem porque têm de ficar
em casa”. O pior é também não poder
partir para Espanha, onde costuma
trabalhar nas campanhas agrícolas, “a
do morango já começou”, mas, do mal
o menos, as entidades locais têm-lhes
fornecido os alimentos e os medicamentos de que precisam.
Desde que, no dia 6 de abril, foi
diagnosticado o primeiro caso do
novo coronavírus no concelho de
Moura, no bairro do Espadanal, Álvaro Azedo, presidente do município,
tem andado numa roda viva. Dias de-

pois já eram 33 e, como se não bastasse, uma residente no lugar de Margaçal apresentou sintomas e também
testou positivo. Posteriormente veio a
confirmar-se que, nesta outra comunidade de etnia cigana com 13 residentes, havia mais seis casos: “Foram
todos muito cooperantes e compreensivos, quer num bairro, quer no outro,
e estamos a trabalhar em conjunto autoridade de saúde pública, câmara
municipal, proteção civil, GNR, PSP para que não lhes falte nada que contribua para o seu bem-estar”.

23

Resultados dos testes são
aguardados com expectativa
Até agora, o único problema registado resultou da decisão de realizarem testes à comunidade de Vale
do Touro, após terem identificado
contactos entre “uma senhora do
concelho de Portel que está infetada e
residentes no acampamento, que tem
cerca de 70 pessoas, tendo parte delas
sido sinalizadas como de alto risco”.
Inicialmente recusaram-se: “Foi um
filme. Havia um grupo que não queria
ser testado, mas os mais velhos deram
um toque e, passados dias, com alguma insistência, a coisa resolveu-se,”
resume o autarca.
À hora de fecho desta edição, a
autarquia informou que dos 40 casos
positivos de Covid-19, um já foi dado
como recuperado. Em Vale do Touro e
no Espadanal (onde mora Valdemar),
permanece a esperança “que os dias
possam voltar a ser normais”.
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NA AGRICULTURA A FAINA CONTINUA COM OUTRA DISTÂNCIA

Êxodo sob controle
Chegam aos milhares para trabalhar nas campanhas
agrícolas, transformando, por uns meses, aldeias e
vilas despovoadas em comunidades multiétnicas.
Este ano, porém, sob a ameaça da Covid-19, há
novas regras para cumprir. Em nome da segurança.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA SEMMAIS
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O

s alentejanos já se habituaram à romaria de trabalhadores sazonais que, todos os
anos, durante as campanhas agrícolas, lhes invadem as aldeias e as vilas, agrupando-se em comunidades
consoante as origens e as culturas.
De há uma década para cá, é comum
verem-se asiáticos de cócoras à soleira das portas ou ouvir o linguajar
eslavo nos cafés e tascas das povoações.Uma elevada percentagem des-
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tes trabalhadores estão de passagem
e partilham casas comunitárias,
muitas das vezes sobrelotadas e deixando bastante a desejar em termos
de condições sanitárias, o que dificulta o cumprimento das regras em
vigor devido à pandemia. A Semmais
foi saber como estão as grandes empresas contratadoras a preparar as
suas campanhas para 2020 de forma
a acolherem, com segurança, esta
mão-de-obra necessária.

Nova realidade adaptada
aos tempos de incerteza
No seu conjunto, as mais de 25
empresas que fazem parte da AHSA
(Associação dos Horticultores, Fruticultores e Floricultores dos Concelhos de Odemira e Aljezur), exploram dois mil hectares de terra,
empregando anualmente cerca de
3500 pessoas e gerando receitas na
ordem dos 200 milhões de euros.
De entre os seus trabalhadores, uma
parte significativa são contratados
temporários provenientes de países
como a Índia, o Nepal, a Tailândia,
a Bulgária, a Roménia, a Ucrânia, o
Paquistão ou o Bangladesh, o que,
face à atual emergência de saúde
pública, obriga a repensar condições
e métodos de trabalho.
De acordo com a agência de comunicação que representa as associadas da AHSA, “algumas empresas
tinham processos de recrutamento
em aberto e decidiram suspendê-los.
Outras, limitaram as contratações a
trabalhadores que já estivessem no
território há meses e outras ainda,
fecharam as portas a visitantes e a
pessoas fora da organização”.
No plano interno, “também se tomaram medidas que envolvem um
importante esforço de comunicação
para que todos os colaboradores se
sintam seguros. Essas medidas incluem maior distanciamento físico
entre equipas, diferentes horários
para acesso a áreas comuns, como
cantinas e salas de reuniões, distribuição de equipamento de proteção individual (máscara e luvas),

distribuição e apelo ao uso regular
de produtos de higiene e promoção
do teletrabalho para funções que o
permitam. Está igualmente a ser feito um forte apelo à contenção social
nos momentos pós-laborais.”
Além dos constrangimentos no
planeamento produtivo, as empresas representadas pela AHSA - que
exportam para o mercado europeu
80% da produção - sofrem outros
impactos resultantes da pandemia:
“A nível comercial, há limitações. De
repente, estamos numa Europa que
voltou a ter fronteiras terrestres e as
empresas de distribuição são obrigadas a ajustar as suas práticas operacionais”. No entanto, “em função
do desígnio de manter as superfícies
comerciais abastecidas, o transporte
de frescos não está comprometido”.
O que pode estar comprometido é o
escoamento de produtos, uma vez
que, segundo o presidente da Câmara de Odemira, José Alberto Guerreiro, todas as empresas do setor estão a sentir o impacto da “alteração
dos hábitos alimentares, da quebra
de confiança, da queda dos preços,
da diminuição da procura e das dificuldades de exportação”.
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Algumas empresas suspenderam recrutamentos
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Tudo a postos para começar
a campanha no Vale da Rosa

26

No auge da campanha, a Vale
da Rosa, que produz uvas de mesa
sem grainha em Ferreira do Alentejo, emprega mil trabalhadores, dos
quais cerca de 40% são sazonais e,
na sua maioria, estrangeiros. António Silvestre Ferreira, proprietário
da empresa, não esconde que preferia uma outra realidade: “Aqui procuramos a excelência e isso requer
especialistas, os que vêm e vão têm
de ser formados todos os anos”. É
por isso que, em colaboração com
outras entidades locais e nacionais,
tem em marcha um plano para contratar luso-venezuelanos regressados a Portugal. Porém, enquanto
isso não acontece, vai recebendo
trabalhadores de todo o mundo: “A
partir de maio começam a chegar
pessoas. Até agora, as empresas de
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outsourcing não nos reportaram
problemas. Talvez este ano apareçam mais portugueses”.
Seja qual for a nacionalidade,
tudo está preparado para os receber:
“Estamos a organizar-nos quanto
aos métodos de trabalho e no que
respeita ao alojamento. Temos instalações nossas e alugámos contentores-casa, bem equipados, para
cumprirmos as regras de segurança.
Também preparámos um espaço
isolado para quarentenas”.
Porque só a partir de julho começam a produzir, “ainda é cedo
para saber como se vão comportar
os mercados. Ao que sei, os produtores do hemisfério sul continuam a
vender bem e as nossas uvas estão
muito bonitas, vamos ver a nossa
sorte”.

atual SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

DA CIÊNCIA À ECONOMIA PROJETOS DE VANGUARDA

Academia
na linha da frente

28

Ainda não tinha sido confirmado o primeiro
caso de Covid-19 no país e a Universidade de
Évora já avançava com medidas preventivas.
Seguiram-se muitas outras, assim como se
multiplicaram as parcerias e projetos no âmbito
do combate à propagação e da retoma das
atividades pós pandemia.
TEXTO FILOMENA RICARDO | FOTOGRAFIA DR
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C

ancelar e adiar todas as deslocações no âmbito de mobilidade incoming ou outgoing
planeadas para este ano letivo foi a
primeira medida preventiva imposta
pela Universidade de Évora (UE), ainda antes de ser conhecido o primeiro
caso de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, a 2 de março. Quinze
dias após o soar dos alarmes no país,
a academia suspendeu eventos, estágios, reuniões de júri, concursos públicos e as aulas presenciais - substituídas pelo ensino à distância.
Em conversa com a Semmais, a
professora Maria de Fátima Nunes
diz que desde a “gripe das Aves” deu-se “mais atenção à pneumónica”
e na Universidade “foram tomadas
algumas medidas, como a distribuição de dispensadores de desinfetante que agora só tivemos de voltar a
encher”. “Outra das medidas que daí
advieram, em que a UE foi pioneira, foi a imposição das plataformas
de ensino. Tivemos de converter os
materiais e depositá-los nas plataformas, de maneira que agora temos
essa tarefa facilitada”.
Organizadas as atividades letivas,
entre as quais, contou à nossa revista o vice-reitor para a Investigação
e Desenvolvimento da UE, António
Candeias, “as provas de doutoramento e de agregação” - todas realizadas
através dos meios digitais, com os
“júris fora do edificio, onde permaneceram apenas os candidatos e os
presidentes do júri” -, as atenções da
academia voltaram-se para a necessidade de exercer um papel mais ativo
na luta contra a Covid-19, em prol da
sociedade em geral.
“Começamos por, em parceria
com o PACT- Parque do Alentejo de
Ciência e Tecnologia e com o apoio
de várias empresas, produzir gel desinfetante para oferecer aos profissionais da linha da frente. Seguiu-se
a produção de viseiras e outros materiais de proteção. Imediatamente, quer a Escola de Artes quer a de
Ciências e Tecnologia, pondo ao
dispor meios como impressoras 3D,
avançaram com estes equipamentos
para doar às instituições”, explicou,
afirmado que o passo seguinte foi
integrar a campanha de aumentar o
número de testes na população - em
particular nos lares de terceira idade
- em resposta ao “repto lançado pelos

Na UE já se prepara o regresso às aulas presenciais

ministérios da Ciência e Tecnologia e
do Trabalho e Segurança Social”.
Reuniram docentes investigadores nas áreas da Biologia Molecular e
da Bioquímica, adaptaram o laboratório de virologia vegetal, reforçando as capacidades com equipamentos de outros laboratórios, e adquiriram um extrator de RNA que deve
chegar em breve. “Esse laboratório,
neste momento, está todo dedicado
e não pode ser utilizado para outros
fins, foi preciso também criar todas
as condições de segurança para que
se realizem os testes. O procedimento atual é que os professores da Escola de Enfermagem fazem a recolha
nos lares e entregam as amostras no
Hospital do Espírito Santo de Évora,
onde é feita a inativação e o registo
das amostras na plataforma da saúde e também carregados os resultados dos testes feitos pela Universidade”, explicou adiantando à Semmais
que está já em análise a hipótese de
a “academia poder, numa segunda
fase, vir a criar uma sala de pressão
negativa para inativar o vírus e assim ajudar a unidade hospitalar a ter
uma maior capacidade de resposta”.
Diariamente estão a ser realizados
entre 50 a 60 testes, num total de cerca
de 500 até ao dia de fecho desta edição. Mas, as ações da UE neste combate vislumbram outros horizontes.
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Inteligência artificial ao serviço
do acompanhamento da saúde

30

Sob a coordenação do investigador do Centro de Investigação
Integrada em Saúde - Investigação,
Educação e Inovação em Investigação Clínica e Saúde Pública, Manuel
Lopes, a academia está a desenvolver o projeto PIC 4 Covid-19 - Plano
Individual de Cuidados, financiado
em 30 mil euros pelo programa “Research 4 Covid-19”, promovido pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Em marcha a Universidade tinha um conceito assente na criação
de um plano individual de cuidados
que, a decorrer em conjunto com o
hospital de Évora e com outras estruturas internacional, como a Universidade da Estremadura, era vocacionado para doentes crónicos.
Face à nova realidade, este projeto está a ser adaptado. “Consiste que
um conjunto de profissionais, desde
os das várias especialidades da saúde
aos cuidadores, façam um plano integrado para dar uma resposta mais
efetiva. Depois esse planeamento, introduzido numa plataforma e sempre
atualizado, pode ser desencadeado
pelo próprio doente ou por qualquer
profissional. Então o plano, ao qual
introduzimos dimensões da inteligência artificial, passa a estar acessível a
todos e permite saber, a cada momento, o que podem e devem fazer para
cuidar melhor de si próprios. Se é útil
para as pessoas com doenças crónicas, e se tivermos em conta que cerca de 90% das pessoas com Covid-19
estão em casa, um planeamento desta
natureza evitaria, por exemplo, que
tenha de haver um batalhão de profissionais de saúde a fazer ligações
telefónicas diariamente”, esclareceu o
investigador.
A ideia é integrar também avaliações remotas, como a medição da
temperatura ou da frequência cardíaca, que entrem diretamente no sistema para que haja uma comunicação
bidirecional. Patenteado, o projeto
que envolve o hospital de Évora e o de
Lisboa Norte e que é partilhado com
o Ministério da Saúde, deverá ser implementado de forma faseada até ao
final do ano nos hospitais, cuidados
de saúde primária e continuados.
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À procura de soluções de retoma
para naturezas assimétricas
Mas também no setor económico, a UE está na linha da frente. Uma
equipa multidisciplinar procura encontrar soluções para a retoma, baseadas “em evidência histórica e epidemiológica, que permita transformar a incerteza em cálculos de risco”.
Segundo uma investigadora do Centro de Estudos e Formação Avançada
em Gestão e Economia, o impacto que
a Covid está a ter nas nossas vidas “é
globalmente reconhecido como profundamente transformador”. Neste
sentido, Vanessa Duarte defende ser
necessário “procurar por padrões que
não são óbvios nos estudos mais citados, feitos para grandes catástrofes
ou grandes economias”, uma vez que
“pequenas variações subtis não são
observáveis quando apenas se estuda
um fenómeno numa só região”.
Uma ideia partilhada pelo diretor
do Mestrado de Relações Internacionais e Estudos Europeus, José Caetano que, numa reunião com o primeiro
ministro, António Costa, realizada recentemente, defendeu que o “choque
da pandemia é de natureza profunda-

mente assimétrica”. “Digamos que as
políticas macroeconómicas, das quais
Portugal já não dispõe, têm que ser
substituídas por análises muito mais
focadas nas dinâmicas e estruturas
que existem em termos regionais. Foi
isso que tentei passar ao primeiro ministro, só podemos resolver um problema global trazendo para o terreno
soluções regionais diferenciadas. Se
não for encarado dessa forma estamos convictos que os efeitos vão ser
tremendos, principalmente para países mais debilitados, como Portugal, e
regiões como o Alentejo, que depende
muito do turismo e de setores como a
aeronáutica ou a indústria automóvel
que têm as suas fábricas de componentes praticamente paradas”, disse à
Semmais José Caetano.
Atenta aos vários setores e focada nos contributos que pode dar à
sociedade, a Universidade de Évora
prepara em simultâneo, a terceira
fase do plano de contingência que
irá permitir aos alunos e professores regressar às aulas presenciais no
inicio do próximo ano letivo.

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

opinião

Um futuro de
possibilidades!
ALDO PASSARINHO
PROFESSOR INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

“Ao nível da educação, estamos perante uma
autêntica “injeção de adrenalina” na literacia
tecnológica das comunidades educativas, do
Ensino Básico ao Ensino Superior (…)”.

N

o final de mais uma aula à distância, partilhada com os meus
alunos, espera-me uma folha
em branco! Por estes dias, uma folha
em branco é para mim um mundo de
possibilidades! É tempo de pensar
sobre elas de forma crítica, com base
no conhecimento racional, mas também deixar que a intuição se revele
numa perspetiva Bergsoniana.
É tempo de pensar e projetar no
futuro as possibilidades que irão resultar da distópica pandemia que nos
atingiu. Pensar nas possibilidades a
partir dos espaços que habito. Como
professor de artes no Alentejo, investigador nómada e criador, quando tal
me é permitido, consigo intuir possibilidades na educação.
Ao nível da educação, estamos
perante uma autêntica “injeção de
adrenalina” na literacia tecnológica
das comunidades educativas, do Ensino Básico ao Ensino Superior (ES). A
forma como os pais, alunos e professores se estão a esforçar para mante-

rem o contacto, para manterem uma
certa normalidade na relação educativa, é extraordinário! Observamos o
agenciamento de múltiplas literacias
técnicas e tecnológicas no apoio à
adoção de métodos e metodologias
de ensino, sempre com a preocupação de chegar a “todos”.
Estamos a cuidar uns dos outros!
Isto, claro, sem ignorar que o momento veio colocar em evidência as
desigualdades socioeconómicas no
acesso às tecnologias da informação
e da comunicação. Mas também é
verdade que demonstrou a capacidade de nos agigantarmos na resolução
do problema, com o envolvimento
dos pais, professores, autarquias,
empresas... do Ministério da Educação. Quais as possibilidades que resultam deste movimento? A escola
sai reforçada no seu papel transformador de uma sociedade mais atenta
às fragilidades do outro e da relação
entre o humano e o não-humano?
Penso que sim.

No ES assistimos igualmente a um
movimento muito interessante na generalização da utilização de tecnologias que estavam à nossa disposição
para o apoio ao ensino à distância
(EaD). Mesmo sem modelos pedagógicos pré-estabelecidos, por não ser
essa a missão central da maior parte
das instituições, facilmente nos adaptámos. De forma orgânica desenvolvemos competências, aptidões tecnológicas e adequámos métodos que nos
oferecem imensas possibilidades para
o futuro. Estou a pensar na formação
de adultos, na internacionalização,
mas também na formação dos milhares de imigrantes que estão a trabalhar
no nosso território. Possibilidades.
As possibilidades são isso mesmo,
possibilidades! Um primeiro passo é
equacioná-las, não só racionalmente,
mas também intuitivamente. O momento não é fácil, mas coletivamente
conseguiremos superar as fragilidades que habitam os corpos na finitude do tempo. Possibilidades?
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Na escola sem sair de casa
Um vírus altamente contagioso enviou professores e
alunos para casa. Agora, algumas aulas são dadas pela
TV, até ao nono ano, e a maior parte por computador.
Ficam alguns testemunhos de uma comunidade
escolar que, até ao 12º ano, tem 54 mil alunos.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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A

mudança foi rápida e radical. Com o fecho das escolas
e o fim das aulas presenciais,
todo o método de ensino, do básico
ao universitário, mudou. Das salas e
dos quadros passou-se para os computadores e para os ecrãs das televisões. Uma transformação que está a
obrigar as famílias a readaptarem-se,
mas também as autarquias a reforçarem o equipamento informático.
Se alguns estudantes pensavam
que, com o ensino à distância, havia
mais ‘baldas’, depressa a ideia se desvaneceu. É que o controlo exercido
por professores e encarregados de
maio 2020

educação parece apertado, com os
alunos a terem de se levantar, praticamente, à mesma hora a que o faziam quando se deslocavam para a
escola. Assim acontece com Miguel
Silva, estudante de 13 anos da Escola EB 2,3 de Odemira, que logo pelas
8h45 inicia um conjunto de três aulas, repetindo depois a dose à tarde, a
partir das 16h30.
Sobre o novo método de ensino,
Miguel diz que “é mais complicado”,
porque “passamos o dia no computador”. O jovem lamenta, acima de
tudo, a grande dispersão de plataformas e redes sociais que tem de

utilizar diariamente para receber e
enviar os trabalhos que os professores lhe fazem chegar. “É muito mais
cansativo”, afirma, lembrando que a
tarefa se torna ainda mais árdua para
os colegas e amigos que têm de partilhar um só computador com outros
irmãos em idade escolar.
Ao todo são oito as redes sociais
e plataformas utilizadas pelos professores e alunos do Agrupamento
Escolar de Odemira. Esta grande dispersão de meios, que ainda por cima
não permite, no caso dos estudantes,
verem a cara dos professores, acaba
por causar considerável desgaste.

Investe-se em meios digitais
para resolver carências
Miguel Silva não tem problemas
no acesso ao material informático
ou às redes, mas o mesmo não acontece com outros jovens da freguesia
de São Teotónio. Estas dificuldades,
transversais ao país, foram, de resto, referidas pelo secretário de Estado da Educação, João Costa, que em
conversa com a Semmais salientou a
importância das autarquias para ajudar a suplantar as carências que vão
sendo identificadas. “É necessário
dispensar especial atenção ao interior e às zonas mais carenciadas. Não
queremos que com esta solução que
agora temos de adotar, do ensino à
distância, se agravem as desigualdades ou que este momento seja aproveitado para que se regresse a níveis
de abandono escolar de há muitos
anos”, referiu.
No Alentejo existem, de resto,
alguns exemplos de câmaras que
disponibilizaram de imediato meios
informáticos. Assim aconteceu, por
exemplo, com o município de Elvas,
que distribuiu cerca de 900 portáteis, assegurando ainda toda a assistência técnica.
Também em Reguengos de Monsaraz se tomou a decisão de investir
nas novas tecnologias. Foram gastos
75 mil euros em computadores e no
acesso móvel à Internet, medidas que
abrangem todos os alunos que não
tenham meios necessários para continuarem os estudos e que sejam beneficiários dos escalões A e B da Ação
Social, ou os que não estando incluídos em qualquer escalão, estejam inseridos em agregados familiares com
perdas comprovadas de rendimentos
devido à pandemia.
Em Grândola, por exemplo, as
juntas de freguesia e a própria GNR
têm auxiliado a fazer chegar e a recolher as fichas feitas pelos alunos
das escolas do concelho que não
possuem meios informáticos. “São
poucos os que estão nessa situação,
mas estão a conseguir trabalhar e a
cumprir os objetivos”, disse à Semmais o professor do agrupamento de
escolas, José Abreu.
“Ninguém está parado e, mesmo
situações mais extremas, como a de
dois ou três alunos que nem sequer
tinham televisão, já foram ultrapassadas”, adiantou ainda o mesmo docente de um concelho que, no total,
terá cerca de 1600 estudantes.

Região conta com cerca de 54 mil alunos
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Ainda na mesma área geográfica, fica o alerta de Fátima Mendes,
encarregada de educação e membro
da direção da associação de pais.
“Enquanto encarregada de educação
de três alunos nada tenho a apontar.
As listas de tarefas estão a chegar e
o que se têm a fazer por videoconferência está a correr bem. Como
membro da associação de pais há a
salientar algumas dificuldades que
se apresentam aos alunos do 1º ciclo
cujos pais ou estão a trabalhar fora
de casa ou, estando nas residências,
não são muito dados à utilização de
meios informáticos. Muitos desistem
à primeira contrariedade e é a esses
que apelo para que não o façam, até
porque os professores estão sempre
disponíveis”.
Rafaela Silva, estudante do 11º ano
em Grândola, diz que o sistema à distância está a ser eficaz, não existindo,
em sua opinião, prejuízos de monta.
“Sei que houve alguns colegas que
tiveram algumas dificuldades para
acederem à Internet mas, na generalidade, todos acabaram por o conseguir”, disse.
Após as primeiras duas semanas
de ensino à distância, o secretário
de Estado da Educação faz já uma
leitura positiva. “Todos parecem ter-se esforçado. Houve uma resposta
muito rápida e eficaz por parte dos
professores e existe um sentimento
de que a aprendizagem nestes novos
moldes também está a correr bem, e
de forma rápida”, disse.
maio 2020

“Estudo em Casa”
Para tentar levar o ensino a todos,
o Governo iniciou, a 20 de abril, as
aulas via televisão, ou seja a ‘velha’
Telescola voltou com o nome “Estudo
em Casa”. Destinada aos alunos que
frequentam entre o 1º e o 9º ano
de escolaridade, retoma assim uma
prática que existiu entre 1965 e 1987.
O ensino pré-escolar é igualmente
contemplado, com as atividades a
poderem ser acompanhadas na RTP2.
112 professores encarregam-se, a
nível nacional, de dar as aulas que,
noutras décadas, serviram para que
muitos jovens não abandonassem
os estudos assim que completavam

a antiga 4ª classe. Desta feia,
conforme disse o ministro da
Educação Tiago Brandão Rodrigues,
o ensino pela TV visa chegar aos
que não conseguem ter acesso
à Internet, podendo as aulas ser
acompanhadas no canal RTP
Memória. No Alentejo, para o ano
letivo em curso, estão matriculados,
nos três ciclos (do 1º ao 12º ano de
escolaridade) um pouco mais de 54
mil alunos, sendo desconhecido,
para já, quantos destes não
têm acesso aos equipamentos
informáticos e que terão de
acompanhar as aulas pela televisão.

Professores dizem que o
trabalho é seis vezes mais
Erica Adagas, professora do ensino básico na EB Santa Luzia, em Elvas, refere que a principal dificuldade é “a ausência de feedback”. “Não
existe videoconferência com os alunos, mas apenas entre professores,
pelo que muitas vezes é muito mais
difícil ultrapassar as dúvidas. As fichas são impressas e enviadas por
email, Whatsapp ou por fotografia”.
“Noto que com este método todos acabam por ficar muito mais
cansados. É preciso estar sempre a
enviar fichas e a recolher trabalhos.
Por vezes, para se retirarem algumas dúvidas, tem de ser pelo telefone e isso, como é compreensível,
é válido para um só aluno, pelo que
se outros tiverem a mesma questão,
torna-se necessário repetir várias
vezes o mesmo procedimento”, referiu a docente. “Ao fim do dia penso que cada professor acaba por
trabalhar mais cinco ou seis vezes
do que acontecia antes da pandemia”, acrescentou.

A professora Erica Adagas diz que
as próprias crianças, por muito empenhadas que sejam, revelam cansaço. “Tenho uma filha com 12 anos que
frequenta o 7º ano, e um rapaz com 9,
que está no 4º ano. Ambos sentem o
afastamento dos colegas. Por muito
empenhados que sejam, não se pode
exigir que deixem de pensar em falar
ou brincar com os colegas. O meu filho até diz que isto não parece escola”.
Marisa Serra, funcionária do
Agrupamento Escolar do Crato, tem
uma filha que frequenta o 10º ano.
Antes a filha seguia de manhã para a
escola, agora fica em casa. Apesar de
os pais confiarem na sua responsabilidade não conseguem ter a certeza
se o envolvimento nos estudos terá
a eficácia das aulas presenciais. “Os
professores enviam listas de trabalhos e tarefas. Há sessões síncronas
e trabalhos autónomos. A nós, pais,
só resta acreditar que eles, os alunos,
mantêm o empenho e a capacidade
de estarem focados”, diz.
35
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IMPACTOS DA PANDEMIA INQUIETAM AUTARCAS

Baralham-se as cartas
e o jogo é outro
Apesar da crise de saúde pública estar, para já,
controlada, os presidentes das câmaras do Alentejo,
desdobram-se em medidas, reuniões e estratégias
para relançarem as economias locais e minimizarem
os efeitos sociais e económicos da pandemia.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR
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sentimento é comum. A crise provocada pelo novo coronavírus e pelo Estado de
Emergência estancou a tendência de
crescimento económico e vai obrigar
a repensar estratégias. Agora que a
nível sanitário já se respira de alívio,
“estamos a acordar para o pesadelo
dos estragos causados por este abalo
sísmico de magnitude incalculável no
tecido económico e social do concelho”, resume José Alberto Guerreiro,
presidente do município de Odemira.
Assente no turismo e na agricultura as estufas das grandes produtoras de
hortícolas frescos ocupam uma boa
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parte da paisagem - o território que
lidera está a passar por sérias dificuldades: “Os produtos agrícolas só
escoam para as grandes superfícies e
o turismo está parado. Chegam-nos
muitos pedidos de ajuda. A recompensa é que a economia social e o espírito de entreajuda estão a funcionar
muito bem”.
Preocupações semelhantes tem
Carlos Pinto Sá, edil de Évora: “As indústrias estão paradas, o comércio e
o turismo desapareceram, os produtos não são escoados e as cadeias de
distribuição partiram-se. Temo que
venha aí uma recessão profunda”.

Com um peso de 600 mil visitantes
por ano, muitos deles internacionais,
as receitas do turismo “que estavam
a aumentar acima da média nacional,
caíram 95%”. Porém, seja qual for o
setor de atividade, o que mais inquieta o autarca “são as micro e pequenas
empresas que caracterizam o nosso
tecido empresarial, a par da precariedade laboral e daqueles que ficaram
sem qualquer rendimento”.
A quebra de rendimentos das famílias é uma dor de cabeça coletiva,
razão pela qual todos os municípios,
sem exceção, aplicaram uma boa parte dos seus orçamentos ou fundos de
emergência (quando os há) no lançamento de medidas de apoio às pessoas e às empresas. Nuno Mocinha,
à frente da autarquia de Elvas não
tem dúvidas: “Esta interrupção vai
destruir muitos postos de trabalho,
obrigando a uma maior intervenção
social. O que nos motiva é encontrar
soluções para minimizar os impactos,
sendo que uma coisa é certa para a
câmara, os custos vão aumentar e as
receitas vão diminuir. Reinventar a
nossa atuação será o segredo do sucesso de todos”.
Reinventar é palavra-chave para
Portalegre, Marvão e Castelo de Vide
que formam o triângulo turístico da
serra de São Mamede. “Os grades

desafios podem ser grandes oportunidades”, explica António Pita, edil
de Castelo de Vide, “sendo o turismo
uma das nossas valências, podemos
agora, em função das especificidades
geográficas e demográficas, levantar a
bandeira do turismo seguro. Temos de
optar por uma estratégia mais agressiva para seduzirmos o mercado nacional e promover o segmento de natureza e as atividades outdoor.” Luís
Vitorino, líder autárquico de Marvão,
lê pela mesma cartilha, focar no mercado interno e explorar o “fator segurança”, mas acrescenta uma nova
esperança: “O teletrabalho pode trazer mais gente para os territórios despovoados do interior. Não queremos
mais autoestradas, só precisamos de
fibra ótica”.
A braços com um tecido empresarial e industrial “completamente paralisado” e “ciente de que o pior ainda
está para vir”, a presidente da câmara
de Portalegre, Adelaide Teixeira, também não baixa os braços: “Temos que
usar todos os meios e alguma criatividade para reverter a situação. Investir
nas obras públicas, explorar ativos
como o turismo residencial com ênfase na qualidade de vida e repensar os
grandes eventos de uma forma mais
imaginativa, aproveitando a nossa
paisagem”.

O travar da economia obrigou a repensar estratégias
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Com o coração nas mãos, mas
com força para por mãos à obra
É com o coração nas mãos que
António Recto acorda todos os dias
por causa da população envelhecida
e com baixos rendimentos que carateriza o concelho do Redondo, a que
preside: “Até as reformas estamos a
levantar e a entregar em casa”. O que
lhe dá alguma tranquilidade é o civismo da população, o que o traz mais
amargurado é “ver a situação económica dos agricultores e das empresas.” Apesar de o trabalho no campo
continuar, preocupa-o o setor vinícola, “muito forte na região”, porque o
que sai é para as grandes superfícies
e o resto vai sendo armazenado “sem
sabermos quando será escoado”.
A quebra de vendas do setor vinícola, traz igualmente alarmado José
Calixto, presidente do município de
Reguengos de Monsaraz, que dá graças por ter um concelho com uma
“economia diversificada”. E muito
embora o importante setor do turismo (“só Monsaraz tem 100 mil visitantes por ano”) esteja parado e as
micro e pequenas empresas “estejam
a sofrer na pele”, anima-se com o que
lhe dá alento, o investimento anunciado de 15 milhões da fábrica da Maporal que continua “a exportar carne de
porco para o mercado asiático”.
Em Moura, as esperanças do presidente Álvaro Azedo residem nos
agricultores e olivicultores da região:
“O pequeno comércio está a ser muito
castigado, mas os nossos agricultores
têm feito um trabalho incansável. Felizmente, a cooperativa de azeite tinha
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a safra feita e esse setor não está comprometido”. A braços com o maior número de casos de Covid-19 do Alentejo, o que o ocupa neste momento é
“proteger as pessoas e resolver o problema da pobreza escondida”.
Mais a sul, em Aljustrel, os principais motores económicos, a mineração e a agricultura, também continuam em atividade, por isso, Nelson
Brito, foca as prioridades “em dar
condições de segurança aos trabalhadores e cidadãos e no desenvolvimento de iniciativas que ajudem os
pequenos empresários”.
Realidade contrária à que enfrenta Hugo Hilário, autarca de Ponte de
Sor: “Atravessávamos uma situação
económica de excecional desenvolvimento, atraindo investimentos no
turismo e na aeronáutica, o que se
traduziu numa redução significativa do desemprego”. Agora que tudo
está parado e na iminência de uma
recessão “estamos a desenvolver
medidas para reduzir o impacto na
vida das pessoas”, mas paira no ar
um clima de incerteza.
A mesma que afeta José Manuel
Grilo, Presidente de Portel: “Todos os
dias são situações novas, andamos às
apalpadelas e não temos uma varinha
mágica para sabermos o que aí vem.”
Certo é que numa região onde se vive
de pequenos negócios - agricultura,
construção civil, turismo, comércio e
serviços - “há que repensar toda a filosofia de desenvolvimento, seja a do
município, seja a dos empresários.”

Fantasma do desemprego paira
um pouco por toda a região
Uma das vantagens de administrar
um território pequeno “é o funcionamento extraordinário das redes de
apoio social e comunitário”, salienta Bengalinha Pinto, edil de Viana do
Alentejo. No entanto, por mais que
as empresas e os negócios estejam a
fazer um esforço para se reinventarem, “vai ser muito difícil lidar com o
desemprego e com a quebra de rendimentos das populações mais frágeis. Para reanimar o tecido económico vamos precisar muito da ajuda
do Governo”. Opinião partilhada por
Luís Simão, seu congénere de Mora,
onde a par da agricultura e do turismo, a atividade económica depende
de meia dúzia de indústrias: “A cadeia
de interações económicas está partida, só com medidas muito fortes conseguiremos recuperar rapidamente”.
Com pouco mais de dois mil habitantes, o que atormenta os autarcas
de Mourão, “é proteger a população
envelhecida e o pequeno comércio
visto que somos um território rural,
fraco em termos empresariais, em
que os principais empregadores são
o município e a Santa Casa da Misericórdia”, explica o Vice-presidente,
Manuel Carrilho.
Um tecido empresarial “minúsculo e em grandes dificuldades”, é o que
descreve José Pio, que conduz os destinos do Gavião. De entre os setores
de atividade, os que vê mais afetados
“porque estavam em crescimento” são
a restauração e o turismo de natureza
novamente “reduzido a cinzas, como se
não bastassem os incêndios”. O futuro
é cinzento, mas o autarca não deita a
toalha ao chão: “Estamos a sensibilizar
os empresários para concorrerem aos
apoios estatais, contem connosco para
dar apoio às candidaturas”.
Apoiar as empresas “em todas as
frentes no que respeita à retoma”, é
também o desejo de Francisco Ramos, edil de Estremoz, que, no entanto, teme a demora e a insuficiência da
liquidez a ser injetada na economia:
“Nos últimos anos apostámos muito no turismo e conseguimos ser um
destino gastronómico, alavancado na
indústria do vinho e dos produtos regionais. Agora esse trabalho sofreu um
grande revés com efeito multiplicador
em todos os outros setores”, desabafa.
A par da segurança das pessoas,

as perdas no turismo e na restauração - em que estavam a investir como
forma de contrariar as estatísticas que
revelam um concelho com rendimento mínimo inferior à média nacional -, é o maior quebra-cabeças para
João Grilo, presidente do município
de Alandroal: “Fomos os primeiros
do país a ter de cancelar um grande
evento, a mostra gastronómica de
peixe do rio. Estávamos a dois dias
de o realizar e representa um grande investimento da nossa parte. Foi
duro, mas as pessoas estão primeiro”.
Sentimento idêntico ao manifestado
por Sílvia Pinto, sua congénere de Arraiolos, a quem “dói a alma” por ver
as ruas vazias: “Estamos a proteger
as pessoas do inimigo invisível, mas
sei que vem lá outra doença, com implicações estruturais graves. Mostra
disso é a subida do desemprego que
disparou quase 50%”.
O fantasma do desemprego é precisamente um dos que afligem Nuno
Mascarenhas, edil de Sines, onde algumas das grandes empresas (Porto
de Sines, refinaria, central termoelétrica) reduziram a atividade e começam a dispensar colaboradores: “O
desemprego aumentou logo em março com o encerramento do comércio
local, mas a este nível ainda conseguimos ajudar, continuando a fazer
destas empresas os nossos principais
fornecedores”.
Travar a fundo foi o que aconteceu
aos negócios que estavam a crescer
em Alcácer do Sal. Segundo o presidente Vítor Proença, a área da restauração “que é muito forte no concelho”
é uma das mais afetadas. E o mesmo
se passa em Santiago do Cacém, onde
Álvaro Beijinha antecipa“as pressões
económicas sobre as pequenas e médias empresas que empregam muita
gente” como as maiores dificuldades.
Já Figueira Mendes, presidente de
Grândola, descreve como “uma ironia”
o que se passa no seu município onde,
há dois meses, o problema era a falta
de mão-de-obra qualificada. Os tempos são de incerteza, mas os grandes
investimentos turísticos privados, a
par da fábrica de componentes para
aeronáutica em instalação na zona
industrial, “em princípio são para continuar,” gerando postos de trabalho e,
principalmente, “alguma esperança”.
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entrevista
PRESIDENTE DA ERTA PREPARA RETOMA COM CERTIFICAÇÃO

Turismo com
‘Via Verde’ sanitária
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A certificação sanitária das unidades hoteleiras,
turismos rurais, alojamentos locais, animação
turística e restauração é a prioridade da Turismo
do Alentejo para retomar a atividade. Ceia da Silva
garante campanha para captar mercado interno.
ENTREVISTA RAUL TAVARES | FOTOGRAFIA SEMMAIS / DR
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Já é possível ter uma ideia
dos verdadeiros impactos da
pandemia no turismo da região?
Essa é uma pergunta de biliões de
dólares que me têm feito imensas vezes. Não há, neste momento, nenhuma noção sobre os verdadeiros impactos, nem do INE, nem do Governo
sobre as quebras reais na economia.
O que podemos afirmar é que serão
impactos muito negativos. No caso
do turismo, mais ainda, porque o setor está praticamente a zero.
Os hotéis fecharam praticamente
todos, a restauração e similares está
parada, a não ser algumas unidades
que funcionam com ‘take away’, pelo
que, disso não temos dúvidas, haverá
uma grande quebra no PIB relativamente ao setor, que é aquele que tem
contribuído mais para o crescimento
da região e do país.
Repare que nesta questão de saúde pública, o primeiro setor a ser afetado é o turismo, não só por causa
das proibições de aglomerados, mas
também porque vai haver, necessariamente, alterações na lotação dos
hotéis e dos restaurantes e, pior, uma
quebra brutal no turismo internacional, com a aviação parada. Os turistas não vão querer entrar em latas de
sardinhas, para usar uma metáfora.
Isto só se resolverá quando houver
uma vacina.

O que se pode fazer para atenuar
estes impactos, quando é
previsível alguma abertura
por parte do Estado e das
autoridades de saúde?
Em primeiro lugar, deixe-me
dizer-lhe que toda a banda larga do
turismo vai ser afetada, o que inclui os eventos, que, digo com convicção, deverá ser o segmento que
mais demorará a voltar à atividade,
porque são iniciativas com grandes
concentrações, e com grandes exigências do ponto de vista das condições higiénicas que a crise pandémica impõe e justifica. E esses eventos eram também muito importante
para a hotelaria e restauração, mas
como juntar agora, perante a crise e
o medo, eventos com 400 ou mais
pessoas? Mas estamos a trabalhar
alguns antídotos que poderemos
pôr em prática.

Quais serão esses antídotos?
Na minha opinião, a questão
prioritária para retomar o nosso destino turístico é a segurança sanitária,
criar aqui, na região, um novo nível
de sustentabilidade, a sustentabilidade sanitária. Um turista só estará
disponível para viajar se se sentir seguro do ponto de vista da sua saúde,
sentindo que todos os riscos foram
minimizados.
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“

Haverá uma grande
quebra no PIB
relativamente ao
setor, que é aquele
que tem contribuído
mais para o
crescimento da
região e do país
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Como gerar esse clima no
atual momento de medo e de
restrições?
Estamos a trabalhar com a Universidade Nova, e também no âmbito
do Biosphere, no sentido de certificar
do ponto de vista sanitário todo o segmento da hotelaria, restauração e da
animação turística. Criar um modelo
que deve ser implementado em cada
unidade turística. Esse é o caminho.

De que tipo de medidas
estamos a falar, medidores
de temperatura...

Sempre ao lado
dos empresários
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Num setor que está tão flagelado
pelos efeitos da pandemia, todos
os apoios são escassos. Ceia
da Silva gaba, nomeadamente
o lay-off simplificado, porque,
segundo diz, permitiu “impedir
muitos despedimentos”. Bem
como as linhas de crédito
que, segundo o responsável
pela ERTA, tiveram junto
dos empresários da região
“uma das maiores taxas de
candidaturas”, bem acima da
valia que o Alentejo representa
no setor a nível nacional. Mas,
o responsável não tem dúvidas
de que “só os apoios diretos e
líquidos às empresas” por parte
da União Europeia, podiam
resolver o problema. “Muitas das
empresas que operam na região
são micro e pequenas empresas,
com dívida sao Estado, pelo
que não conseguem apoios
por esta via do crédito. Estão
depauperadas e sem liquidez. É
um grande problema”, acentua.
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Os medidores de temperatura,
sim, bem como a obrigação do uso de
máscaras para todos os funcionários,
que deverão ser submetidos a testes
de despiste. O uso de quartos apenas
quatro dias seguidos, com paragem
de igual período. Portanto, um conjunto de medidas e de critérios que
vão fazer com que o Alentejo possa
ser considerada uma região segura
do ponto de vista sanitário para o
usufruto turístico. É este o caminho,
que terá que estar concluído até final de junho, mediante um trabalho
a desenvolver com todos os agentes
do setor.
A segunda prioridade, é a promoção interna, com o lançamento de
uma grande campanha, que vai passar muito pela televisão e por todas
as áreas do digital, com uma assinatura nesta questão central da segurança sanitária, em nome da saúde
dos turistas e das pessoas envolvidas
em todas as frentes do setor.
O que pretendemos afirmar é que
não basta promover o destino, é necessário dizer que esse destino é seguro e contempla todos os critérios
de segurança sanitária.

Vai ser então esse o trunfo
para a retoma...
Não deixa de ser um trunfo, mas
importa também dizer que o Alentejo tem grandes vantagens nestes
aspetos, é uma região de grandes
horizontes, sem grandes aglomerados e concentrações. Eu diria que o
turista há-de preferir passar uns dias
na nossa ruralidade que ir à Broadway, em Nova Iorque. Nesse sentido,
temos que apostar fortemente no
mercado interno, porque o turismo
internacional, com efeito global, só
será retomado com a implementação de uma vacina segura. Não tenhamos dúvidas, as pessoas vão exigir unidades que comprovem altos
critérios de segurança.
Por outro lado, verificamos, a nível interno, a vontade das pessoas
quererem sair de casa, vemos filas
enormes na ponte 25 de Abril, ou
na marginal da Póvoa do Varzim. Se
sentirem grande segurança, os portugueses vão querer deslocar-se para
zonas seguras, procurando escapadinhas, para zonas do país onde não
há muita gente, que possam tomar o
seu pequeno almoço nos quartos e,
no nosso caso, usufruir das nossas
áreas de lazer ao ar livre. Por isso,
estamos em condições de conquistar
esse mercado interno para este verão
e para o verão seguinte.

Pode servir para mitigar as
perdas, mas, certamente
com índices muito longe dos
registados nos últimos anos...
Claro que é impossível continuar
a crescer da forma com estávamos a
crescer. Queremos é mesmo conquistar esse mercado português. Há unidade que vão abrir já em maio e ou-

“

Estamos a trabalhar
com a Universidade
Nova, e também no
âmbito do Biosphere,
no sentido da
certificação sanitária
para a hotelaria e
restauração
tras a partir de junho. A ideia é apostar em famílias que vão preferir fazer
pequenas viagens, para zonas calmas,
para descomprimir esta depressão
coletiva. E o Alentejo tem muitos
trunfos a oferecer nestes aspetos.

Retomar o ‘pacote’ de
investimentos que estavam
em andamento será mais
difícil, não lhe parece?
Sem dúvida, não acredito que nenhum investidor avance nesta fase de
indecisão. Não nos podemos esquecer que durante a crise do imobiliário, em 2008, muitos projetos caíram.
Nesse período, vivíamos uma situação de grande crise financeira e as
viagens também tiveram uma quebra
brutal. Esta crise demonstra ainda
contornos mais complexos, porque
as crises financeiras têm quase sempre solução, mas as crises sanitárias
dependem de outras ponderações,
neste caso, da vacina, que ainda vem
longe. Há mais medo e resistência
por parte das pessoas. Não será fácil
de ultrapassar.
Gosto de ser pragmático e, por
isso, não acredito que grandes investimentos que estavam previstos

possam avançar, pelo menos os que
estavam para avançar no nosso território, e que nos iam colocar num
patamar idêntico às grandes regiões
turísticas do país.

Mas ficarão suspensos
ou pior que isso?
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Suspensos, sim, no congelador.
Assim que surgir a solução sanitária global para a pandemia, a vacina,
serão descongelados, não tenho dúvidas, e aí entraremos numa retoma
mais a sério, com os níveis que tínhamos estado a construir e a consolidar.
De uma coisa tenho a certeza, vamos ter que fazer um caminho, porque crescer a 30% e com proveitos
acima dos 15%, já não será possível
nos próximos tempos.

Face a toda esta situação
como vai ficar o plano de
reestruturação do produto
da ERTA?
Tudo o que estava pensado vai
avançar. Primeiro, como disse, face
à conjuntura, a aposta no mercado
interno, apelando aos portugueses
para virem ao Alentejo, através de
uma forte campanha, já a partir do
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“

Vamos apostar no
mercado interno,
com uma forte
campanha que
divulga as medidas
de segurança. O
Alentejo tem muitos
trunfos a oferecer
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final de maio. Venham porque vamos implementar as necessárias
medidas de segurança.
Depois, vamos implementar todos os outros produtos logo que acabe o Estado de Emergência, porque
não podemos ficar parados. Neste
aspeto, estamos a falar, por exemplo, na Rede de Cycling, que é um
produto muito dirigido a estes novos
tempos, com os centros de BTT, para
inaugurar em maio, junho. Ou a Rota
do Património Cultural e Imaterial,
muito dirigidos ao consumidor e não
a grandes massas, através dos operadores turísticos. Já temos os folhetos
e os desdobráveis preparados para
esse objetivo. Bem como um novo
site da Entidade, com as alterações
adequados ao momento.

É, portanto, uma aposta
no turismo outdoor?
Passa por esse perfil, e o Alentejo tem muito para oferecer nesse
segmento, nomeadamente a Rede
Walking, que já tem as suas rotas
definidas, com percursos muito
agradáveis, em ligação à natureza
do nosso território, onde as famílias
possam descontrair, em segurança, e
esquecer estes momentos dramáticos que todos temos vivido.
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Novos tempos,
novas rotinas
Para quem fazia por mês uma
média de 13 mil quilómetros,
é hora de provar as mais-valias
do mundo digital. “Neste
período tenho feito seis, sete
conferências online por dia, é
uma nova realidade. Ainda há
dias fizemos uma reunião com
diretores de hotéis, com mais
de quinze pessoas, sem se fazer
uma única deslocação”, diz Ceia
da Silva. E acrescenta: “Num
recente ‘post’ no facebook,
em uma hora atingiu-se cerca
de 1500 visualizações”. Uma
gestão nova, onde, finalmente,
a Era digital faz a sua diferença.
“Vamos ter que nos habituar
a estas novas formas de
comunicação, que ainda por
cima é muito importante para
a sustentabilidade ambiental”,
remata.

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

opinião

Reinvenção
CARLOS ZORRINHO
EURODEPUTADO PS

“O Tsunami de quebra económica e de
emprego que se seguirá ao terramoto
sanitário já se sente a rugir no horizonte.
Temos que nos reinventar para lhe
sobrevivermos e sairmos dele mais fortes.”

A

demografia do nosso Alentejo
recebeu o impacto insidioso da
COVID-19 com duas caras. Por
um lado, somos poucos, vivemos
com largueza, temos uma cultura
de limpeza espelhada nas nossas
vilas e aldeias de casas caiadas ano
após ano e uma afetividade serena.
Por outro lado, temos uma pirâmide
etária envelhecida e muita gente a
viver no limiar da dignidade. Talvez
confundido com esta duplicidade, no
momento em que escrevo este texto a pandemia não fez por cá ainda
grande estrago sanitário. Já o estrago económico e social tem sido e
continuará a ser profundo, no Alentejo, como em todo o País e em todos
os continentes.
O Tsunami de quebra económica
e de emprego que se seguirá ao terramoto sanitário já se sente a rugir no
horizonte. Temos que nos reinventar
para lhe sobrevivermos e sairmos
dele mais fortes. Depois do tempo da

resposta de emergência, cuja longura ainda não conseguimos aquilatar,
virá o tempo da recuperação.
A União Europeia acabará por
se entender na aprovação de mecanismos solidários de financiamento,
aos quais o Alentejo poderá recorrer
para apoiar as suas instituições sociais e as suas empresas no arranque para um novo ciclo. Ainda focados prioritariamente na pandemia
e na forma de responder aos seus
riscos imediatos, temos que começar a pensar em simultâneo na forma como vamos reconstruir o nosso sistema económico e social, em
que novas e velhas cadeias de valor
vamos apostar e em que atividades
serão mais capazes de puxar pela
região e pelo seu desenvolvimento a
partir de agora. As diferenças serão
menos de tipologia e mais de estrutura e de organização.
Temos um vasto acervo de estudos e fizemos múltiplos debates

preparatórios do quadro de financiamento e de desenvolvimento regional para 2021/2027. As reflexões,
as conclusões e os planos feitos antes da devastação pandémica continuarão a ser úteis, mas têm que ser
adaptados às novas ameaças e sobretudo às novas oportunidades. Os
sectores resilientes nestes momentos difíceis têm que ser a plataforma
de recomeço, num tempo em que a
soberania e a autonomia estratégica
voltarão a ser mais valorizadas.
Vivemos momentos de grande
incerteza. Não é um tempo para respostas apressadas ou palpites. Há,
no entanto, uma realidade que todos
pressentimos. Depois da crise nada
ficará igual. Para nos organizarmos
depois dela não basta replicar o que
havia antes. Pensar o que queremos
ser depois do que fomos, é um desafio coletivo que se tem que se ir
transformando em ação corajosa e
determinada. Sem Mais.
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PARQUES FECHADOS, SEM RECEITAS E À ESPERA DO ESTADO

Animais ‘forçados’
ao isolamento
A pandemia está a arrasar todos os setores. Os
parques de animais no Alentejo não escapam à
incerteza. A Semmais apresenta três dos mais
importantes equipamentos e dá conta dos
problemas que colocam em causa a manutenção
das espécies e dos postos de trabalho.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR
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S

ão de muita incerteza os dias que
se vivem nos parques de animais
e no fluviário do Alentejo. Um
‘bicho’ diferente, de seu nome Covid-19, está a por em causa a subsistência de milhares de outros animais,
desde mamíferos, a peixes e répteis.
Não porque os tenha infetado, mas
porque, por prevenção, obrigou ao
fecho de portas e, com isso, travou
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receitas e fontes de financiamento.
O desemprego espreita de modo tão
ameaçador quão angustiante é a incerteza do futuro.
O Semmais escolheu dois parques e o fluviário. Falou com os responsáveis do Badoca Safari Park, em
Vila Nova de Santo André, concelho
de Santiago do Cacém, da Reserva
Animal Monte Selvagem, em Lavre,
Montemor-o-Novo e do Fluviário de
Mora. Todos estão encerrados e para
nenhum é possível adiantar a data de

reabertura. O momento, dizem, é de
tentar arranjar verbas para alimentar
os animais e de preservar postos de
trabalho.
“Preocupante e crítico” é como
a proprietária do Monte Selvagem,
Ana Paula Santos, que também é delegada nacional da Associação Ibérica de Zoos e Aquários, classifica
o momento. “Esta é uma atividade
sazonal. Grande parte das receitas
que permitem a normal subsistência
obtêm-se entre março e julho. Nesses

meses cerca de 45 por cento dos visitantes são alunos e uma outra parte
são professores ou familiares, que os
acompanham. Como é compreensível, este período forte dos zoos, estes
cinco meses que asseguram 80% da
receita anual, está totalmente comprometido”, diz.
Para fazer face a este momento em que o dinheiro desapareceu o
proprietário do Badoca Park, Francisco Simões de Almeida, entende
que “é necessária a intervenção do
Estado”. “Creio que existe muita dificuldade em sensibilizar quem de
direito para a situação dos animais.
Esta não é uma luta pela subsistência dos empresários, mas acima de
tudo trata-se de obter condições que
permitam manter uma atividade que
além de lúdica, também é cultural e,
acima de tudo, visa a preservação
das espécies”, sintetizou.

Respostas do Estado iguais
ao vazio de visitantes
Para que esse objetivo possa
continuar a ser alcançado é, no entanto, necessário, que o Estado tome
a decisão de auxiliar estes parques.
Ana Paula Santos diz que já foi contactado o Ministério da Agricultura,
que tutela o setor, e também o da
Economia. As respostas parecem,

contudo, acompanhar o número de
visitantes: zero.
O desemprego, diz a mesma empresária, é um fantasma que paira.
“Temos 12 empregados, mas agora
tivemos de adotar o lay-off. Fazemos
equipas de três pessoas pessoas, que
trabalham rotativamente, assegurando a alimentação dos animais e a limpeza das instalações”.
Se o Monte Selvagem tem cerca
de 60 espécies de animais cuja alimentação e cuidados veterinários
custam anualmente cerca de meio
milhão de euros, que são suportados
na íntegra pelas entradas e compras
de recordações pelos 60 mil visitantes, o Badoca duplica o número de
entradas pagas para que se possam
apreciar cerca de 400 exemplares
que ali existem num estado de quase
liberdade. “Não somos uma empresa
com a dimensão do Jardim Zoológico
de Lisboa mas, dentro do nosso segmento, somos certamente dos mais
importantes. Agora que estamos fechados mantemos os trabalhos com
equipas diárias de três pessoas, mas
antes do início da pandemia estávamos a trabalhar com 20 e, nesta altura do ano, costumamos ter entre 30 a
35. No verão, por norma, temos cerca
de 50. Duvido muito que consigamos
resistir cinco meses sem receitas”,
afirma Francisco Simões de Almeida.
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O Badoca recebe cerca de 120 mil vistantes/ano
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No fluviário de Mora há
problemas semelhantes
Em Mora existe aquele que é o
segundo maior fluviário de espécies
de água doce em toda a Europa (em
2008 Saragoça inaugurou a maior
estrutura do género). Localizado na
freguesia de Cabeção, é o principal
pólo de atração do concelho, conforme confirmou à Semmais o presidente da câmara, entidade que gere
o espaço.
O presidente da autarquia, Luís
Simões, diz que o fluviário é o principal elo que sustenta a atividade turística. “As pessoas vão ver as espécies e as exposições. Também visitam
o Parque Ecológico do Gameiro e o
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projeto do Megalítico, mas na verdade é o fluviário que acaba por ser o
principal elo que alimenta a restauração, a hotelaria e muito do comércio local”, sublinha.
Aqui, ao contrário do que acontece nos parques de exploração familiar, não se coloca a questão do
desemprego. Luís Simões conta que
tem uma equipa de 20 pessoas, todas
empregadas do município e, por isso,
terão sempre os postos de trabalho
garantidos. Salienta, no entanto, que
as despesas se mantêm.
“Uma estrutura como o fluviário,
onde estão representadas todas as
espécies de peixes de água doce existentes no país, exemplares de lontras
nacionais e asiáticas e muita diversidade de batráquios, tem uma despesa mensal na ordem dos 60 mil euros.
As pessoas, quando ouvem falar de
dinheiro, pensam que se trata apenas do que se gasta na alimentação
das cerca de 70 espécies. Mas é muito
mais do que isso: há veterinários, eletricidade, água, etc. Existem muitos
custos associados às exposições permanentes de cerca de 900 animais.
Recentemente, só em pinturas, foram
gastos cerca de 200 mil euros”, explica o autarca.
O presidente de Mora diz que o
fluviário recebe, em média, cerca de
50 mil visitantes por mês e que, nos
últimos 12 anos, já por ali passaram
mais de um milhão de pessoas. O futuro, diz, passa muito pelo que o Estado vier a determinar para o setor, mas
Luís Simões acredita que a pandemia
irá deixar marcas muito profundas
em todos os setores e, naturalmente,
no turismo. “Nada será como dantes.
Creio que será impossível nos tempos
mais próximos voltarmos a ter mil visitantes num só dia”.

Proteção dos animais é prioridade
A continuidade dos parques de
animais só se consegue com...
animais. Ana Paula Santos e
Francisco Simões de Almeida,
mesmo sabendo que a subsistência
dos negócios está ameaçada,
recusam desfazer-se dos
exemplares. “Os animais não se
vendem. Não são um negócio”, diz o
gerente do Badoca, garantindo que
o que preside à intenção de manter
a estrutura aberta é “o bem estar
animal, a pedagogia, o respeito pela
Natureza...”. “A lei não nos permite
vender os animais, mas mesmo que
tal fosse possível, não seria essa a
minha intenção”, afirma. Ana Paula
Santos é igualmente direta: “Vamos

endividar-nos”. Essa solução diz,
é a única que vislumbra para que
no imediato consiga manter as
condições exigíveis para todas as
espécies que alberga. “Recebemos
no Monte Selvagem muitos animais
que foram confiscados, porque
estavam a ser contrabandeados
ou porque o seu bem estar estava
a ser descurado. Não faz sentido
deixarmos de lutar por dar boas
condições a todos eles. Podemos
reinventar algumas formas de
funcionamento procurando, por
exemplo, soluções conjuntas de
veterinários para várias empresas,
mas não estamos a contar desistir
dos animais”, afirma.
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QUEBRA DE VENDAS JÁ RONDA OS 40 POR CENTO

Pandemia ‘encolhe’
setor do vinho
São quebras acentuadas e uma grande
incerteza sobre o setor vitivinícola este ano.
O encerramento quase total da restauração
foi penoso, com a campanha de 2019
“quase toda por escoar”.
TEXTO MARTA DAVID | FOTOGRAFIA DR
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O

ato social de abrir uma garrafa de vinho, celebrar um
momento entre familiares
e amigos, brindar à alegria ou simplesmente usufruir daquele pequeno prazer que o vinho pode dar é
algo que deixou de fazer parte do
dia a dia, nos últimos tempos. Isolados em casa, há quase dois meses
por força de uma pandemia que
parece não querer dar tréguas, os
maio 2020

portugueses reduziram significativamente o consumo.
Os resultados desta contenção
começam a mostrar-se dramáticos
para alguns produtores cuja faturação caiu cem por cento no último
mês. O setor ‘encolhe-se”’numa altura do ano que seria de expansão e
começam-se a fazer contas à campanha que se prepara e aos muitos
litros de vinho que não serão vendi-

Vendas online para
minimizar impactos
Antecipando o cenário que se
verifica atualmente, no início
de abril a CVRA, em conjunto
com mais de meia centena
de produtores, avançou com
uma campanha de promoção
e vendas online. Uma forma
de “facilitar ao consumidor o
acesso aos vinhos da região”
e, ao mesmo tempo, permitir
aos produtores escoar algum
produto. “São valores residuais,
quantidades pequenas, mas
sempre permite manter alguma
da atividade gerada pelas
vendas”, explica Francisco Mateus
que vê nesta iniciativa aquilo que
pode ser “uma oportunidade de
futuro para alguns produtores
que ganham aqui uma nova
ferramenta para responder às
necessidades do mercado”.

dos e terão de ficar armazenados por
mais uns tempos.
Francisco Mateus, presidente da
Comissão Vitivinícola Regional do
Alentejo, em entrevista à Semmais,
admite que este pode ser um ano
muito difícil para os produtores.
Numa análise ao período entre 20
de março e 20 de abril, as quebras
nas vendas de vinhos certificados
atingem já os 40 por cento. “O nosso trabalho acaba por antecipar um
bocadinho aquilo que vão ser os
meses que se seguem, baseando-nos
na quantidade de vinho para a qual
é solicitada certificação. Desde o início de março que o nosso fluxo de
atividade caiu para metade”.
O encerramento quase total da
restauração - que constitui o principal canal de escoamento da produção não só do Alentejo, mas também
das principais regiões vinícolas do
país - deixou muitos produtores, em
especial os mais pequenos, em situação complicada. “Há produtores
que não vendem uma única garrafa
há mais de um mês”, é deste modo
que Francisco Mateus exemplifica a
situação a que muitos já chegaram.
O consumo concentra-se agora nas

marcas com preços mais baixos e,
segundo a CVRA, “só se registam falhas de stocks nas bag in boxes” e isto
para os produtores cujos stocks lhes
permite chegar à venda a retalho e às
grandes superfícies comerciais.
A campanha de 2019 ainda está,
assim, praticamente toda por escoar.
“No final de março, o nível de stocks
na região permitia-nos pensar que
este seria um ano para vender bem,
mas perante a situação que se vive,
começamos a perceber que esse vinho não vai ser vendido. Ora se tivermos uma campanha generosa
este ano, como tudo leva a crer que
seja, vão aumentar significativamente as quantidades e este acumular de
stocks vai implicar uma quebra no
preço de venda”, analisa Francisco
Mateus, prevendo por isso um retrocesso num processo que vinha a
ganhar terreno e que era de valorização do produto. “Nos últimos anos,
temos vindo a ganhar peso no mercado nacional e o facto de termos
um produto de excelência tem sido
compensado com ganhos no preço
de venda. Obrigar a desvalorizar o
produto para o poder escoar é deitar
por terra o resultado já conquistado”.
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Francisco Mateus teme o futuro do setor
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‘Balão de oxigénio’ das
exportação em queda
Se na crise financeira da década
passada a exportação foi um ‘balão
de oxigénio’ para muitos produtores
perante a retração do consumo nacional, desta vez o exterior não é a
solução para os problemas. O encerramento de fronteiras e a redução
drástica de transportes, leva a que
muitas encomendas para o mercado externo estejam paradas há mais
de um mês. Apesar de considerar
ainda prematuro analisar o setor da
exportação com apenas um mês de
referência, o presidente da CVRA admite perdas desde a segunda quinzena de abril. “Estamos a vender menos, os importadores estrangeiros
estão a ‘encolher’ as encomendas e
a deixá-las em stand by à espera de
melhores dias”. O progresso dessas
encomendas vai depender muito da
evolução da pandemia em cada país
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e do descongestionamento das medidas de contenção.
O futuro é uma verdadeira incógnita e ninguém quer arriscar perspetivas, mas ainda a quente é quase inevitável admitir que “o que vem a seguir
é preocupante” tanto para o mercado
nacional como para os internacionais,
como são o Brasil, a China ou os Estados Unidos. O desemprego vai ser
seguramente uma das consequências
desta pandemia e “o mercado vai optar por vinhos mais baratos”.
A Organização Internacional do
Vinho (OIV) estima que, comparativamente com 2019, o setor vai sentir
uma quebra de 35 por cento do volume de vendas e de 50 por cento no
valor de negócio. Para a região do
Alentejo esses valores podem significar verbas superiores a 100 milhões de euros de prejuízos.

CARMIM PREFERE
ESPERAR PARA VER
Miguel Feijão, presidente da
Carmim - Cooperativa Agrícola
de Reguengos de Monzaraz,
considera que ainda é cedo para
fazer previsões sobre o que será
o volume de negócios no pós
pandemia. Para já admite que
também sentem as quebras nas
vendas, mas prefere esperar por
maio para poder quantificar de
forma concreta. A Cooperativa
reúne cerca de 850 associados,
que significam a exploração de
3.600 hectares de vinha, e é
uma das mais representativas do
setor. “Há uma quebra bastante
acentuada especialmente por
parte dos produtores que dirigiam
a produção para o canal Horeca,
ou seja, para a restauração,
para onde cerca de 60% dos
vinhos são escoados. Com os
restaurantes encerrados as vendas
ressentiram-se significativamente,
por isso é fácil adivinhar o
resultado negativo”, afirma
Miguel Feijão. Já a venda nos
supermercados pode significar
“um efeito minimizador, mas não
compensador. Pode ter aliviado
a hecatombe, mas não resolve
o problema”. Na exportação
o ressentimento é menor.
Não há menos encomendas,
por enquanto. O que existe é
dificuldade em dar-lhes resposta
por força das questões logísticas.
“Muitas encomendas estão em
stand by ou foram adiadas. Para
a Rússia, por exemplo, estão com
um delay de um mês porque
a fronteira com a Lituânia está
fechada”, exemplifica. E não
considera que o mercado externo
possa ser a solução para todos os
problemas: “Quem não exportava
antes não vai passar a exportar
agora”. Então e como é que se
dá a volta por cima? A resposta
para Miguel Feijão é simples: “dar
a volta à situação vai depender
muito da carteira de clientes de
cada adega”.

Vinhedos ‘alheios’ ao vírus
Indiferente à pandemia, a natureza
segue o curso, a primavera chegou,
abril trouxe as chuvas e trovoadas
que o caracterizam, a terra pede
para ser tratada e trabalhada para as
sementeiras, há vinhas para podar...
Com ou sem Covid-19, o mundo
agrícola rege-se pelo mesmo
calendáro de sempre. Na vinha fazse a poda de maio para reestruturar
o volume e apurar a qualidade da
uva da próxima campanha. A esta
altura do ano, a vinha está em pleno
desenvolvimento vegetativo e as
chuvas deste mês deram-lhe ainda
mais força. Há que retirar o que está
a mais para lhe dar um impulso de

qualidade. O trabalho no campo é
isolado. Às vezes até solitário. Nos
campos a distância entre carreiros
de vinha chega a ser superior a dois
metros, não há, por isso, perigos
de ajuntamento. A distância de
segurança é mais que suficiente para
que não se corram riscos. Nas vinhas
alentejanas não houve necessidade
de se implementar medidas
excecionais, a não ser à hora de
almoço quando os trabalhadores se
juntam à mesa. Aí foi preciso “fazer
turnos” para manter a distância,
mas de resto, o vírus não encontrou
muitas formas de se alojar nos
vinhedos do Alentejo.
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DUAS EMPRESAS, DUAS ESTRATÉGIAS DE REINVENÇÃO

‘Salvação’ pode estar
também... no gin
Duas destilarias alentejanas, duas realidades. Uma
tenta sobreviver com a transformação do álcool em
desinfetante, a outra fabrica para oferecer. São voltas
que a Covid-19 impôs aos negócios e a luta que os
empresários travam para evitar o fecho.
TEXTO JOSÉ BENTO AMARO | FOTOGRAFIA DR

54

maio 2020

E

m Reguengos de Monsaraz e Santiago do Cacém, dois empresários ligados à produção e venda
de bebidas alcoólicas, nomeadamente de gin, tiveram de reinventar os
negócios. A pandemia, que há mais de
dois meses colocou trancas em quase
todas as atividades económicas, obrigou-os a procurar novas soluções.
Do gin fizeram álcool desinfetante e
é à custa deste que agora conseguem
manter dinâmicos os negócios.
Miguel Ângelo Nunes é o proprietário da Black Pig, destilaria de
Santiago do Cacém. Quando a Covid-19 se espalhou em força e as autoridades sanitárias e de segurança
começaram a impor restrições, depressa se convenceu que o futuro
imediato passaria por outra produção que não a das habituais bebidas.
Mas fê-lo sem intuitos lucrativos,
conforme explicou à Semmais. “Quis
ajudar. Não pensei no dinheiro, porque achei que a minha obrigação era
apenas a de ajudar”, contou. E foi
assim que começou a transformar o
gin em desinfetante, alterando a bebida de 40 graus para uma solução
de 70 ou mais graus.

Hoje, o proprietário da Black
Pig diz que não sabe quanto tempo mais vai conseguir manter as
portas abertas. “Tenho contado
com o apoio da Câmara Municipal
de Santiago do Cacém, que faz a
distribuição do desinfetante pelas
instituições que dele necessitam.
Também contribuem com o vasilhame e com a rotulagem. Mas a
verdade é que o dinheiro não entra
e... o Robin dos Bosques também
morre”.
Sem o foco na receita imediata,
Miguel Nunes prefere, para já, continuar a levar até ao final a tarefa
de produzir para oferecer. Longe
estão as grandes encomendas dos
bares e discotecas nacionais e ainda mais distantes as requisições de
mercados como o alemão, o francês
ou o belga. “Reconforta-me o facto
de muitas pessoas, e não só antigos
clientes, estarem nos serviços online para comprarem. É sinal de que
reconhecem o nosso esforço e que,
quando a situação de saúde e financeira o permitir, poderemos ter conseguido abrir mais oportunidades de
negócio”, disse.
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À espera que o Governo
concretize descida do IVA
Destilaria de Reguengos continua a funcionar sem recorrer ao lay-off
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Em Reguengos de Monsaraz, o
proprietário da Sharish Gin Monsaraz, António Cuco, que conta com
11 empregados, deparou-se com o
mesmo tipo de problema: de um
momento para o outro os mercados
fecharam-se. Foram as instituições
da região e até do Algarve que o começaram a contactar, desesperados
por obter os desinfetantes capazes
de travar a progressão do vírus. “Vi
que havia a possibilidade de continuar a trabalhar, transformando o
gin em álcool desinfetante e, até agora, o negócio ainda se mantém, sem
ter necessidade de recorrer ao lay-off”, contou.
Agora António Cuco diz que, desde o início da pandemia, conseguiu
trabalhar com cerca de 10.000 litros
de álcool. Metade serviu para fazer
gin, a outra parte foi transformada
na solução desinfetante. O primeiro
não vende. O segundo continua a ter
uma procura que vai desde os particulares, às associações de bombeiros, passando por lares, equipamentos de saúde, câmaras municipais ou
forças de segurança.
O empresário conta que vende
garrafões de cinco litros de desinfetante a 50 euros, enquanto que as
garrafas de litro saem a 12 euros. O
suficiente para manter o negócio?
“Para já vai dar enquanto se mantiver o estado de emergência. Depois,
quando terminar, não será possível
continuar e, não havendo saída para
as bebidas alcoólicas, será difícil não
recorrer a outra fórmula, ao lay-off,
para de algum modo preservar os
postos de trabalho”.
Diz ainda que aguarda, assim
como outros empresários que fabricam produtos de desinfeção e equipamentos de proteção, que o Governo passe das palavras aos atos e
que, “desça efetivamente o IVA destes produtos de 25 para os seis por
cento”.

SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO

opinião

A nova Lei dos
Solos: Pura
Prestidigitação!
ESTÊVÃO DE MOURA
EMPRESÁRIO / PH.D. GESTÃO UNIV. LISBOA

“Neste tempo em que temos de
continuar a falar de outra coisas que
não exclusivamente a disseminação da
Covid-19, está eminente essa outra crise
silenciosa que vai provocar, no médio e
longo prazo, uma alteração incalculável
nos nossos territórios.”
57

N

o próximo mês de Julho entra
em vigor a Lei que promove
a mais importante alteração
em matéria de classificação dos solos ocorrida em Portugal nos últimos anos.
Socorremo-nos de um anúncio
recentemente publicado num dos
mais importantes jornais diários de
âmbito nacional, por uma empresa
que se propunha trabalhar situações que potencialmente viessem
a ser abrangidas por esta Lei (e são
muitas) para lançar esta questão que
tem uma inegável importância, para
pessoas, pequenas localidades e territórios (sobretudo os mais pobres).
O anúncio rezava o seguinte:
“Alteração legal afecta proprietários de
terrenos e quintas com potencial urbanístico. Por força do Artigo 10º da Lei
31/2014, de 30/05/2014 (nova Lei dos
Solos) e do artigo 199º do Dec. Lei nº
80/2015, de 14/05/2015 (Novo regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão

Territorial) no próximo dia 13 de Julho
de 2020, quando decorrem 5 anos sobre a entrada em vigor do Decreto-lei,
todos os térreos que actualmente estejam qualificados como “Solo Urbanizável” no âmbito dos Planos Directores
Municipais serão reclassificados como
“Solo Rústico” perdendo pois a sua capacidade construtiva”.
Sabia disto o leitor? O leitor ou
alguém que conheça estava a pensar construir uma casinha naquele
terreno que recebeu de herança ou
que comprou há alguns anos?
Neste tempo em que temos de
continuar a falar de outra coisas
que não exclusivamente a disseminação da Covid-19, está eminente
essa outra crise silenciosa que vai
provocar, no médio e longo prazo,
uma alteração incalculável nos nossos territórios.
Do que se compõe esta crise que
aí vem, para os territórios mais pobres e isolados, afinal? É uma cri-

se com vários matizes: financeiros,
sociais, urbanísticos, rurais, de desenvolvimento, administrativos e
que vai acontecer sem que a grande
maioria dos portugueses tenha disso
consciência e fora de qualquer debate público que a situação imporia
e findo um período de transição (de
transição para quê é o que seria importante saber! Porque não se sabe e
ninguém parece estar em condições
de explicar o que se passa afinal.)
De forma mais ou menos “secreta” têm vindo a ser tomadas medidas em matéria de classificação de
solos e ordenamento do território
que, literalmente, não têm servido
para nada. Mas que são apresentadas como salvadoras do Mundo
(rural e pobre do interior). No fim,
não mudam nada a não ser dar mais
poder à burocracia - aquilo de que
menos precisam esses territórios.
Pela sua importância voltaremos
ao assunto na próxima crónica.
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PANDEMIA CONFINA SONHO DE VIDA DE ATLETA BEJENSE

Marcha travada
até Tóquio 2021
Ana Cabecinha, natural de Beja, é um das estrelas do
atletismo nacional e uma das apostas para medalha
nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O adiamento para
o próximo ano foi um choque, mas a preparação
continua de olhos postos no pódio, no Japão. Conta
com a experiência para fazer de 2021 o “ano da sua
vida” em termos desportivos.
TEXTO MARTA DAVID | FOTOGRAFIA DR
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ais de 20 anos dedicados ao
atletismo, muitos ao mais alto
nível. Resultados que a orgulham e que devem orgulhar todos os
portugueses, amantes ou não do desporto. Presente nos últimos três Jogos Olímpicos, Ana Cabecinha treinava para, em agosto, em Tóquio, juntar
uma medalha aos três diplomas já
conquistados. Um objetivo que fica
agora adiado por um ano, por força
da pandemia de Covid-19 que alastra
pelo mundo.
Quando se preparava para atingir
o pico de forma nos próximos meses
eis que surge o anúncio de que Tóquio 2020 afinal será em 2021. Uma
notícia que não foi fácil de digerir
para a marchadora do Clube Oriental
de Pechão. “Não foi de todo fácil de
aceitar”, confessa a desportista natural de Beja à Semmais, isto “apesar
de saber que é o melhor para o nosso
bem estar e saúde. Mas admito que
foi um choque! Tive dias complicados psicologicamente. Estava numa
fase de forma bastante alta, a apontar
todas as baterias para agosto e para
conseguir um bom resultado. Foi preciso reprogramar o chip e continuar a
trabalhar, agora com os olhos postos
no verão do próximo ano.”
Preparar uma jornada olímpica
não é fácil, especialmente quando são
já muitos anos de marcha nas pernas.
A atleta assume que abdicou de muitas coisas na vida para se dedicar ao
atletismo. Até do curso superior! Teve
a consciência de que não iria ser capaz de conjugar as duas atividades
com bons resultados. Fez sacrifícios!
Muitos! “Há uma barreira de esforço
e de sofrimento que é preciso ultrapassar!”, diz, convicta de que tomou
a decisão certa, apesar das incertezas

que resultam de fazer do desporto
uma forma de vida. Alivia-a o facto
de o Comité Olímpico Nacional continuar a apoiar os desportistas já qualificados por mais um ano.
Depois de ter sido finalista em todos Jogos Olímpicos em que participou, há quatro anos, no Rio de Janeiro, com a sexta posição conquistada a
menos de um minuto da vencedora e
a escassos quarenta segundos do pódio, Ana Cabecinha soube que 2020
seria a grande aposta. “Quando acabámos os jogos no Brasil, eu e o meu
treinador definimos que em Tóquio
seriam os Jogos da minha vida! A
ideia era depois disso fazer uma paragem e encarar Paris 2024 com outra
mentalidade, sem a pressão do resultado, mais com o objetivo de alcançar
a presença em cinco Jogos Olímpicos
seguidos”. Um feito que, diga-se, não
está ao alcance de muitos. E a mentalização para esse grande resultado
estava bem encaminhada quando se
deu a suspensão da competição em
Tóquio. Um revés que não a distrai do
sonho, mas que a abalou ligeiramente
“estou com quase 36 anos, mais de 20
anos de atletismo, ter de esperar mais
um ano para concretizar o objetivo
custa um bocadinho”, No entanto, reconhece que a experiência e os anos
de treino intenso a ajudaram a recuperar psicologicamente.
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Nos Jogos Olímpicos do Rio, Ana Cabecinha ficou em 6ª posição
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Treinos condicionados com
foco no pódio das olimpíadas
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Para o ano vai entrar em prova
para atacar o pódio. Ser finalista é o
primeiro objetivo, mas não esconde
que uma medalha é a grande meta.
Tem do seu lado a experiência e um
profundo conhecimento da modalidade. “É óbvio que quero lutar pelas
medalhas. Na prova da marcha tudo
se resolve nos últimos quilómetros.
Se estiver entre as primeiras na entrada para os últimos quilómetros
vou à luta pelo pódio. De ano para
ano somos quase sempre as mesmas
no pelotão da frente. Já nos conhecemos. E com os anos também aprendi
a ler a competição e sei perceber qual
é o momento certo para atacar!”. A
prova é dura! As condições climatéricas extremas, 20 quilómetros a um
ritmo muitas vezes alucinante... Um
passo em falso e pode deitar tudo a
perder. “Aprendi a ser paciente e a saber aguentar. São provas duras, muito
calor, muita humidade, um erro paga-se caro. A fatura está lá no final”. Por
isso tem de manter a presença de espírito e atacar no momento certo, até
porque conhece bem as adversárias.
“Atualmente, eu e a chinesa que bateu
o recorde do mundo dos 50 quilómetros somos as mais velhas do pelotão.
Já nos conhecemos bem, há muitos
anos, desde os tempos de juniores. E
não têm aparecido muitos novos valores na marcha nos últimos anos”.
Sendo uma disciplina de estrada,
a marcha implica que o treino seja
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feito necessariamente na rua. Apesar
de todas as restrições, Ana Cabecinha
consegue treinar diariamente com
alguma normalidade. “Faço treinos
bi diários e o treino da manhã é feito sempre na rua, em zonas isoladas,
normalmente sozinha ou com o meu
namorado, que me vai acompanhando e apoiando em termos técnicos.” À
tarde, em casa, opta pela passadeira e
pela bicicleta estática. A grande diferença está na ausência do treinador. “
Estou com o meu treinador uma vez
por semana, ao sábado, eu faço o meu
treino e ele acompanha-me de bicicleta por isso as distâncias estão asseguradas. Faz diferença estar só um
dia por semana com ele porque antes
o acompanhamento era diário”.
A competição, por esta época, terminou. A Federação Portuguesa de
Atletismo já anunciou que não vai
realizar os campeonatos nacionais
e, assim sendo, não vão haver mais
provas para confirmar os mínimos
para os Olímpicos, apesar de Ana
Cabecinha já ter o acesso garantido
por força da sua posição no ranking
mundial. “Estou a três segundos dos
mínimos e esperava tê-los confirmado em março, mas a situação que
se vive não o permitiu. Tenho o meu
lugar assegurado, pelo ranking, mas
queria confirmá-lo por tempo”. Um
objetivo adiado para a próxima época, a tal que atleta espera ser a época
da sua vida.
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Esperança
JOSÉ ANTÓNIO CONTRADANÇAS
ECONOMISTA E GESTOR

Q

uando já estava assente a
ideia de título para esta crónica, suportada num poema
que me surgiu, entre tantos, durante
estes tempos de pandemia, eis que
ao ler uma entrevista do neurocientista António Damásio, diretor do
Instituto do Cérebro e da Criatividade da Universidade da Califórnia do
Sul, retive no que dizia, haver três
palavras mágicas para o que vivemos: “Tragédia, incerteza e esperança.” E achei serem estas três palavras
fundamentais para entendermos o
presente, refletirmos o passado e
animarmos o futuro.
Não vou discorrer sobre a tragédia vivida à escala global, sem distinção de credos nem raças, atingindo
tanto pobres como ricos, colocando
à condição humana uma luta pela sobrevivência. Apesar de me procurar
informado não terei capacidade para
criar certezas nem conhecimentos
científicos, baralhado pela profusão
de notícias e de acontecimentos.
Por outro lado, embora tenha
tomado consciência do valor da palavra “incerteza”, neste preciso momento, também me parece ser uma
incógnita a que não estarei à altura de procurar solução. A incerteza
mais do que nunca requer lucidez
na procura de soluções, que serão
variadas e extensíveis a todas as
áreas que contribuem para o bem-estar das pessoas e das populações.
Mas uma coisa parece certa, e nisto
alinho também pelo pensamento e
pelas palavras de António Damásio:
“…é impossível passar este período

sem haver um reajustamento da forma como olhamos para nós e para as
sociedades em que vivemos”.
E, por assim dizer é esta afirmação que sustenta a “esperança” de
que, não só seremos capazes de ultrapassar e vencer este maldito vírus
a que chamam de COVID-19 como,
fruto desta vivência e de uma reflexão que nos foi imposta, seremos
capazes de interiorizar a necessidade de procedermos a
alterações profundas na nossa maneira de estar e fruir da
natureza que nos é oferecida
pelo planeta em que habitamos
e que tão mal tratado tem sido
Esperança
pela ação gananciosa do hoEstá um tempo de cavar minhocas
mem moderno.
como nas tardes primaveris
O poema que associei a este
de adolescente procurando a pescaria,
momento único nas nossas virevolvendo a terra húmida e pura,
das procurou, também ele ser
sonhando o peixe enganado, guloso
uma reflexão sobre o mundo
pelo engodo rico nas águas a boiar.
que fomos criando e que foi
formatando as nossas vidas.
A esperança sempre avivou o olhar
Estas, tanto mais viradas para
e incendiou o pensamento.
o “ter” e menos para o “ser”,
A minhoca mais gorda e viva
onde a poesia e a filosofia, foa desafiar o peixe cobiçado,
ram sendo olhadas como sendo
o mais bonito nas águas límpidas,
coisa de lunáticos de sonhos e
aquele que se mistura no sonho
de quimeras, que nada acresa que não se sabe o momento.
centam à riqueza das nações.
Um poema de palavras e imaA esperança que o sonho alumia,
gens simples, traduzindo a esa minhoca que já é peixe,
perança que deve estar presenas mãos a procuram cavando
te nas mãos que cavam a terra
a terra húmida.
húmida na procura do engodo
Sinal de quem acredita
para peixe que se há-de pescar.
e vive o momento que há de vir.
E é desta força que precisamos,
(Inédito)
este sinal de quem acredita
num futuro melhor. SemMais!

“
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cultura e lazer
QUATRO ANOS DEPOIS REINVENTA-SE ARTE EM ALJUSTREL

Solidariedade
sobe ao palco
Nasceu há quatro anos para apoiar artistas
e criativos, mas rapidamente se adaptou à
mais humanista das artes. Por estes dias, o
Centro D´Artes de Aljustrel é uma oficina
solidária, onde se fabrica equipamento de
proteção para combate à pandemia.
TEXTO PATRÍCIA BRITO | FOTOGRAFIA DR
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N

o passado, foi residência dos administradores belgas da mina,
um lar de 3ª idade e era, até há
um mês, o dinâmico Centro D´Artes
de Aljustrel, espaço criado pela câmara, “para dar impulso às ideias, atraindo artistas da comunidade local, de
Portugal e do mundo,” explica o presidente do município, Nelson Brito.
No entanto, há valores que falam mais
alto e o espírito de solidariedade é um
maio 2020

deles, por isso, face às dificuldades
em encontrar material de proteção
individual para os que combatem a
Covid-19 na linha da frente, o centro
foi rapidamente convertido pela edilidade numa linha de montagem de
máscaras e de viseiras, aproveitando
os equipamentos disponíveis. “Aproveitámos o facto de anteriormente ter
sido instalado neste local um Espaço
de Fabricação Digital (MakerSpace),

que está equipado com impressoras
3D e com uma máquina de corte laser,
ferramentas que agora se revelaram
essenciais para tornar possível a produção de que nos encarregámos”. Este
equipamento - a que se soma uma
máquina de gravura e uma plotter de
corte -, já antes da pandemia “conferia ao espaço valências e capacitação
em diversas áreas tecnológicas”, mas
agora revelou-se fundamental.

Aniversário assinalado com
outras performances criativas
Há cerca de um mês, começaram
por produzir viseiras, apenas em 3D,
explica o presidente da câmara, “com
base na cedência de um modelo sueco adaptado pela Associação Local
Buinho, através de uma parceria,
que permitiu igualmente a transferência de know-how. Depois começaram a ser fabricadas também em
policarbonato, de modo a acelerar a
produção, recorrendo-se ao modelo
desenvolvido por uma empresa do
concelho, a Retângulo Vermelho, e
adaptado por técnicos do município”. A produção de máscaras sociais
foi o passo que se seguiu, utilizando
TNT (tecido não tecido), algodão e
elásticos, materiais doados por uma
empresa local, a Boutique da Moda.
Os ‘costureiros’ são um grupo de voluntários locais e elementos da Universidade Sénior de Aljustrel.
Todos estes equipamentos são
oferecidos e distribuídos pela autarquia “a instituições de solidariedade
social, unidades hospitalares, associações de bombeiros, GNR, e outras entidades públicas, da região”.
Até à data, já foram entregues mais
de 1000 viseiras.

Apesar de as atividades artísticas
estarem temporariamente suspensas,
é esta a principal vocação do Centro
D´Artes que, no passado dia 25 de
abril, completou quatro anos de vida.
Em tão curta existência, o complexo
já recebeu cerca de mil pessoas vindas
das quatro partidas do mundo, para
aqui fazerem residências criativas ou
desenvolverem projetos de investigação. Artistas plásticos, bailarinos, músicos, atores, documentaristas e investigadores fazem parte do lote dos
que deixaram um pouco da sua criatividade na região, levando certamente
com eles alguma inspiração. À banda
portuguesa Linda Martini, estreante
das residências, seguiram-se artistas
da Coreia do Sul, Brasil, Croácia, Itália, Inglaterra e dos Estados Unidos da
América.
“Bem equipada”, a casa onde fica
o Centro D´Artes ocupa três pisos,
“cada qual com as suas valências específicas”, e acolhe também o Núcleo
de Artes Visuais de Aljustrel (NAVA),
dispondo ainda de uma galeria para
exposições temporárias, de zonas de
ateliês e de espaços para prototipagem rápida. A área destinada às residências tem capacidade para alojar
32 pessoas, apoiadas por uma sala de
convívio e por uma cozinha.
Tendo a arte como bandeira, esta
infraestrutura municipal, multidisciplinar e multifacetada, que já “viveu
várias vidas, soube como adaptar-se aos desafios destes tempos, dando uma resposta real e solidária às
necessidades da população. A isto se
chama a arte da reinvenção”, remata
Nelson Brito.
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Bioética,
biodireito,
biopoder
SÓNIA RAMOS
PRESIDENTE DA COMISSÃO POLITICA DISTRITAL DO PSD DE ÉVORA
MEMBRO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-NOVO

“A dimensão do agir humano reclama uma
ética de prevenção diante das incertezas, face
à obrigação do porvir, do futuro. É a ética do
dever ser, que parte do conceito de bem (…)”.
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É

incontornável refletir hoje sobre
a pandemia que assaltou o mundo. A busca de conhecimento,
através da racionalidade científica,
levou-nos até à revolução biotecnológica e robótica. São inúmeros os
avanços científicos.
Inimagináveis possibilidades que
exigem responsabilidade da geração
presente perante as gerações futuras.
A dimensão do agir humano reclama
uma ética de prevenção diante das
incertezas, face à obrigação do porvir, do futuro. É a ética do dever ser,
que parte do conceito de bem - que
é independente de um potencial criador divino - que deve conformar as
nossas condutas.
Talvez por isso Archer afirme que a
urgência da bioética teve origem científica, porque brotou dos homens da
ciência, confrontados com a necessidade de tomar decisões a cada passo
da investigação. Perceberam o peso da
responsabilidade e a provável irrevogabilidade dessas decisões para a humanidade, que não podem ser enclausuradas numa decisão laboratorial.
Hans Jonas, por seu lado, definiu
a responsabilidade como corolário do
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poder, de tal forma, que a amplitude e
o tipo de poder determinam a amplitude e o tipo de responsabilidade.
A bioética surge, portanto, dessa
preeminência de uma resposta moral
para os novos dilemas societais. E se
a ética nos convoca para a reflexão
sobre o agir, a bioética convoca para
a reflexão sobre o agir sobre a vida,
cruzando um leque vasto de saberes
técnicos e científicos. O biodireito,
enquanto ordenação jurídica que tem
por objeto as intervenções biomédicas - lato senso - assume-se como o
grande guardião do bem da humanidade e sobretudo da sua perpetuação. O ser biológico e o sujeito ético-jurídico. O Homem como sentinela
de si próprio, sob a tutela do direito.
E se o direito deve tutelar a vida em
sociedade e os direitos fundamentais
de cidadãos livres, o biodireito deve
pautar-se, antes de todas as coisas,
pela dignidade da pessoa humana,
valor de matriz constitucional.
O Biopoder é uma forma de poder
que, em última instância, repousa
sobre a faculdade de alguns ameaçarem com a morte de muitos. No
presente milénio, não faltam exem-

plos que nos levam a perceber bem
o conceito. É um termo totalizante
para uma forma de domínio global,
baseada em estratégias de intervenção sobre a existência coletiva em
nome da vida e da morte, inicialmente endereçadas a populações territorializadas em termos de nação, ou
em função de coletividades biossociais emergentes, em função da raça,
etnicidade, género ou religião.
O poder é ato! (Foucault, 1979).E
neste momento está nas mãos daqueles que se vêm confrontados com
o poder de salvar vidas e da inevitabilidade de selecionar, face à escassez
de recursos, quem vive e quem pode
não ter tal privilégio. É assustador!
As guerras do futuro (e do presente), longe do contacto corpóreo
e cada vez mais mortíferas, serão a
disputa pelo poder de ditar a vida ou
a morte através da ciência, cujo fascínio parece, agora, letal.
O biopoder – porventura um instrumento da biopolítica - é um desafio para o biodireito, se quiser, de
facto, ser O garante da Humanidade,
na sua triangulação de indivíduo/espécie/sociedade. (Morin, 2000)
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No centenário do nascimento de Amália, a Delta Cafés
celebra intensamente o mais emotivo dos símbolos portugueses.
Conheça o outro lado de Amália na exposição
“Bem-Vinda Sejas, Amália” que percorrerá intensamente,
ao longo de 2020, Portugal.

INTEN

Amália e Delta, duas marcas que despertam Portugal para
a humanidade das emoções, para a verdade dos momentos,
para a pressa do futuro, e para a intensidade de fazermos
com paixão tudo o que o mundo espera de nós.
Porque é disso que a vida precisa.

SA

A vida precisa de intensidade.

PATROCINADOR OFICIAL DA EXPOSIÇÃO
“BEM-VINDA SEJAS, AMÁLIA”
Saiba onde em amaliarodrigues.pt/

agenda SEMMAIS EDIÇÃO ALENTEJO
agenda em casa

Núcleo
Museológico
BEJA

Basta entrar no Facebook
do município e aquilo
que a pandemia retirou
passa a estar novamente
acessível. É assim,
por exemplo, que se
pode visitar o Núcleo
Museológico da Rua do
Sembrano. Uma viagem
guiada ao passado
da cidade a que os
historiadores atribuem
um mínimo de 2500 anos.
/camaramunicipaldebeja

Histórias contadas
pelo telefone
PORTALEGRE

Para distrair os mais
pequenos, a Biblioteca
Municipal de Portalegre
criou uma iniciativa
denominada “Cultura
de Quarentena” onde se
incluem contos narrados
via telefone. Para aceder
e ficar a conhecer, por
exemplo, a história de
“A Casa da Mosca Fosca”,
basta ligar, de terça a
sexta-feira, entre as 14h
e as 17h.
tel. 245 307 520

PUB
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Artes à Rua
ÉVORA

Iniciativa desenvolvida
por artistas de rua e
criadores de Évora.
A partir do Armazém 8
são transmitidas todas
as formas de arte, desde
a música à dança, do
canto às artes plásticas,
apresentação de livros
a workshops. Basta
consultar a lista de
atividades e... apreciar.
/artes.a.rua.evora

“Se Fores Preso,
camarada”
GRÂNDOLA

São testemunhos de
grandolenses perseguidos,
presos e torturados
durante o Estado Novo.
Quem quiser conhecer a
um pouco da história só
tem de pesquisar na página
do Facebook da câmara
municipal e, ao longo
de mais de uma hora,
assistir a depoimentos, ler
documentos ou escutar
as narrativas.
/grandolamunicipio
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