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Q

uando começámos a preparar este número da sua revista, dedicada à Saúde,
decidimos que o tema principal não seria
a covid-19. Porque é assunto quase único
na agenda informativa e as pessoas estão
cansadas. E também porque a pandemia
é tema de actualidade, mais adequado para o jornal, que
é diário, ou para a edição online, ainda mais imediata, a
qualquer hora.
Por isso, tentámos fugir ao ‘bicho’, não definimos reportagens ou outras abordagens directamente relacionadas
com a pandemia, dando primazia a outros tópicos, eventos
e casos doutros domínios da Saúde.
Tentámos contornar, mas não conseguimos. A covid,
invisível, enquanto vírus, é também omnipresente, está
em tudo como em todo o lado, controla a nossa vida e é
por isso que domina a agenda mediática.
Os trabalhos que apresentamos nesta edição estão,
assim, ainda ‘contaminados’ pelo vírus, mas salvaguardámos alguma distancia, com uma perspectiva que não se
deixou prender pelos números habituais, de infectados,
óbitos, etc.
O esforço das autarquias, como último elo na cadeia de
suporte ao bem-estar das populações, e o trabalho hercúleo das IPSS, que sustentam o dique no ponto mais vulneral,
como cuidadores de facto dos idosos, são dois aspectos
que procuramos destacar nesta edição.
Porque, apesar de tudo, temos de manter a esperança,
como nos ensinou Gabriel Garcia Marquéz, no seu memorável ‘Amor nos Tempos de Cólera’. O seu Florentino esperou, pela sua amada Firmina, exactamente 53 anos, quatro
meses e 11 dias. Agora, todos nós andamos a contar os dias
para o fim deste martírio. Esperemos que faltem poucos.
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O

Fórum Saúde “Setúbal a
Pensar em Si”, que procura constituir-se como “um
novo espaço de reflexão e
partilha de conhecimento
nesta área da sociedade”,
tem a sua primeira edição marcada para
dia 8 de Abril. Nesta data, serão apresentados o Perfil de Saúde de Saúde e o
Plano de Desenvolvimento Local de Saúde, mas esta é uma iniciativa que não se
circunscreve ao fórum. Organizado pelo
Município de Setúbal em parceria com
diversas entidades locais, é antecedido
de um conjunto de debates, que se têm
vindo a realizar desde o início do mês de
Fevereiro e que terão a sua continuidade
no futuro - em formato digital, com oradores convidados e abertos à participação
da população.
A promoção de estilos de vida saudável, o modo como funciona a comunicação
em saúde e as desigualdades no acesso à
mesma são alguns dos temas em destaque.
Presente na comissão organizadora do
Fórum Saúde está o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF),
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representado pela Direcção Regional da
Conservação da Natureza e Florestas de
Lisboa e Vale do Tejo. De acordo com
a entidade, “a representação no fórum
tem sido assegurada pessoalmente por
um membro da equipa de direcção, dada
a importância do tema nos dias actuais,
que se tem encarregado de contactar
especialistas em temas que possam ter
uma ligação directa entre o património
natural e a saúde”.
“O contributo das áreas protegidas
para a promoção da saúde e da actividade física (de uma oferta recreativa aos
METs)” é um dos temas levados a debate,
apresentado pelos investigadores da Universidade Nova de Lisboa e Universidade
de Lleida, da Cataluña, Rui Pedro Julião e
Ricardo Nogueira Mendes.
O ICNF propôs ainda outros temas ligados à avifauna e aos bivalves do Estuário
do Sado, assim como às plantas medicinais e orquídeas do Parque Natural da
Arrábida. Sobre estas matérias será feito
um webinar específico, que contará com
a presença de investigadores do MARE-FCUL, ISA e de técnicos do ICNF.

Diversidade
Temas dos debates
• Estado de Saúde e Promoção de Estilos
de Vida Saudável
• Comunicação em Saúde
• Desigualdades no Acesso à Saúde
• Território e Planeamento Urbano: O
potencial salutogénico do património
natural e construído
• Recursos da Comunidade enquanto
Determinantes de Saúde
• Participação: Experiências de
Cidadania Activa enquanto promotora
de Saúde Física e Mental.

A saúde pelos olhos
de quem a ensina

Logo que chegou o convite da Câmara Municipal de Setúbal, o Instituto Politécnico de
Setúbal (IPS) apresentou a sua disponibilidade para ser uma parte activa neste evento.
Integra a Comissão Organizadora e Científica, bem como os grupos de trabalho para
PUBLICIDADE

Fórum pretende colocar
Setúbal a pensar na saúde
A iniciativa arrancou no início deste mês de Fevereiro, com um
ciclo de debates, que vai prolongar-se no tempo. A 8 de Abril,
serão apresentados o perfil e o plano de desenvolvimento
do município setubalense para a área da saúde
Inês Antunes Malta (texto) Maria Carolina Coelho (fotografia)
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acompanhamento da elaboração do perfil
de saúde e do plano de desenvolvimento. O
IPS tem apresentado propostas de temas e
oradores a abordar nas diferentes iniciativas,
entre os debates e o próprio fórum, recorrendo também aos contributos e know-how
técnico do seu corpo docente.
Nas palavras de Carlos Mata, vice-presidente da instituição e membro da Comissão
Científica e da Comissão Organizadora do
Fórum Saúde “Setúbal a Pensar em Si”, “este
evento permite o debate e a partilha de investigações, práticas sobre as problemáticas
em questão, onde os diferentes actores do
território podem reflectir em conjunto sobre a actual situação e sobre o que pode ser
efectuado para melhorar ao nível da saúde
na cidade de Setúbal”. No que diz respeito às expectativas, o IPS espera que “seja
uma iniciativa participada, que contribua
para uma cidade/comunidade mais susten-
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Suporte Digital
Modelo dos
debates
• Os debates serão online sendo a
participação e visualização livres
para o público em geral
• Cada debate terá entre 4 e 6 oradores
que farão uma comunicação de cerca
de 10 minutos, podendo partilhar
documentos. Os oradores estarão em
locais diferentes e participam online
• O público pode colocar questões por
escrito, através de chat
• Será proporcionado um debate,
de cerca de 60 minutos, com a
participação dos oradores
• Início às 16h00, com duração de
duas a três horas

tável, inclusiva, promovendo o bem-estar
de todos, independentemente da idade, e
a promoção de um estilo de vida mais saudável” e considera que iniciativas com estas
características “potenciam o trabalho em
rede e todas as sinergias profícuas que daí
podem advir”.
Para além do professor Carlos Mata, também a professora Ana Paula Gato, docente da
Escola Superior de Saúde (ESS/IPS), integra o
grupo de trabalho que irá acompanhar a elaboração do Perfil de Saúde. Os docentes Ana Lúcia Ramos e Eduardo Cruz, da Escola Superior
de Saúde, por seu turno, participam no grupo
de trabalho que acompanha a elaboração do
Plano de Desenvolvimento de Saúde. Carlos
Mata frisa ainda “a colaboração dos docentes
enquanto oradores nas diferentes iniciativas debates e Fórum - da Escola Superior de Saúde,
da Escola Superior de Educação e da Escola
Superior de Ciências Empresariais”.
O evento teve uma
primeira reunião
preparatória a 24
de Setembro de
2020 e desde aí tem
realizado trabalho
de continuidade,
também com
recurso aos canais
de comunicação
online
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Rastreio gratuito do cancro da mama
alargado no distrito de Setúbal

O

rastreio do cancro da mama
foi alargado aos distritos de
Setúbal e Lisboa, num sistema
organizado que começou em
Fevereiro, através da parceria
entre o Núcleo Regional do
Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRS-LPCC) em parceria com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).
Este acordo entre as duas entidades vai trazer
“equidade no acesso gratuito ao rastreio às mulheres portuguesas ao conseguir uma cobertura
geográfica de 100% em território nacional, num
período de dois anos”, refere o Núcleo Regional
do Sul. Ou seja, o rastreamento vai chegar a “mais
de 400 mil mulheres, totalizando 600 mil mulheres a convidar no total dos concelhos da região
sul, até 2023”, indica o mesmo comunicado.

Com o protocolo estabelecido entre a NRS-LPCC e ARSLVT a 4 de Fevereiro - a assinalar o
Dia Mundial do Cancro -, as mulheres dos distritos de Setúbal e Lisboa “vão poder contar com
uma equipa técnica especializada na área do
cancro da mama e com equipamentos digitais
novos que potenciam uma melhor qualidade
do diagnóstico”.
Referindo-se a este período pandémico, e
descansando as utentes que possam recear o
contágio da covid-19 aos deslocarem-se para fazer exames, a NRS-LPCC dá a saber que, através
de um inquérito que lançou, “97% das utentes
do rastreio do cancro mama sentiram-se seguras com as medidas adoptadas nas instalações e
com a equipa técnica”. Acrescenta este organismo que “garante que todos os procedimentos
de segurança e higienização vão continuar a ser

PUBLICIDADE

Organização Várias entidades integram comissão
Câmara Municipal de Setúbal, Juntas de Freguesia do Município de Setúbal, Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida,
Centro Hospitalar de Setúbal, Instituto Politécnico de Setúbal, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
Hospital da Luz de Setúbal, Associação Nacional de Farmácias, Conselho Municipal de Educação de Setúbal, Conselho local
de Acção Social de Setúbal, Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros de Setúbal, Associação Industrial de Setúbal,
Confederação Portuguesa de Pequenas e Médias Empresas
O SETUBALENSE
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feitos para manter o bom funcionamento do
rastreio durante o actual período de pandemia”.
O rastreio é de base populacional, para mulheres entre os 50 e os 69 anos e realiza-se por
convite, de dois em dois anos.
O Núcleo Regional do Sul teve início em 1997
e, gradualmente, foi sendo feito o seu alargamento. Até hoje, já se realizaram cerca de 5 milhões de mamografias a nível nacional e cerca de
1 milhão de mamografias na região Sul.
A Liga Portuguesa Contra o Cancro é uma Associação Cultural e de Serviço Social, privada,
declarada de utilidade pública, sem fins lucrativos, que desde 1941 tem como principal objetivo combater o cancro. Tem por base quatro
áreas de missão: Apoio ao Doente Oncológico e
família, Prevenção Primária, Prevenção Secundária e Investigação e Formação em Oncologia.
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ENTREVISTA

Ricardo Oliveira, vereador com o pelouro da Saúde
na Câmara Municipal de Setúbal e presidente
da comissão organizadora do Fórum Saúde, fala
sobre o evento que procura também celebrar
o Dia Mundial da Saúde
Inês Antunes Malta (texto)

de felicidade. Esta proposta, que partiu
da Câmara Municipal de Setúbal, é a
concretização de que a construção da cidade
não se faz apenas com uma entidade da cidade
- não se faz, por exemplo, com a Câmara
Municipal, que tem as suas competências e
as suas responsabilidades - mas faz-se com
a cidade. Temos vindo a defender, já dos
mandatos anteriores, e neste prosseguimos
esse trabalho, que esta construção da cidade,
O SETUBALENSE
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Cerca de 40%
da população de
Setúbal não tem
médico de família
e isso é um
problema estrutal

“As cidades
determinam
estados de
saúde e podem
construir
felicidade”

Como surgiu a ideia de um fórum sobre
a saúde e qual é o objectivo?
A cidade de Setúbal é membro da Rede
Portuguesa de Municípios Saudáveis,
associação parceira da Organização Mundial
de Saúde, que se pauta por uma filosofia em
que o território, as cidades, os municípios,
vilas e aldeias, são espaços que determinam
estados de saúde e que podem até, como
refere a OMS, ser espaços de construção
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cidade saudável e mais feliz, onde o bemestar é uma ambição que está presente
constantemente, tem de ser feita com um
conjunto alargado de parceiros.
É nesse sentido que, depois de um trabalho
que se foi amadurecendo com os parceiros e
também internamente na autarquia, vimos dar
este passo de reunir o conjunto de entidades
que participa neste fórum. Para além da
nossa comissão organizadora, temos ainda

a intenção, o gosto e o objectivo de envolver
várias IPSS que trabalham em Setúbal,
de organizações, empresas, associações
e colectividades que desenvolvem o seu
trabalho na cidade, e que são construtores
da cidade nas suas diferentes dimensões e
nas suas diferentes perspectivas. O Fórum
de Saúde é isto: é com este objectivo que
surge e que pretende fazer a reflexão sobre o
contributo de cada um para a construção da

cidade nesta lógica de construir uma cidade
mais saudável, mais feliz.
Como se organiza a programação
desta iniciativa?
O Fórum Saúde é algo que pretendemos
permanente, com trabalho permanente, regular,
e que tem grupos de trabalho, uma comissão
científica e uma comissão organizadora.
Pretende-se que seja aberto, que não há de ser
limitado a estas entidades que nele participam
agora e que terá um espaço alargado de reflexão
no dia 8 de Abril. Há, entretanto, um conjunto de
debates que o antecedem e que abrem caminho
para a apresentação do perfil de saúde e do plano
de desenvolvimento local da área da saúde,
a acontecer no dia 8. Estes são documentos
de análise, de caracterização do concelho, de
planeamento e de proposta de acção para a
promoção de um município mais saudável, e são
documentos que não são estáticos. Estão em
constante transformação e serão, entretanto,
enriquecidos por cada um dos participantes.
No que diz respeito à caracterização de
Setúbal, há elementos dos que temos hoje que
estão profundamente desactualizados, uma
vez que se referem aos censos de 2011. Vamos
ter novamente censos neste ano de 2021 e
poderíamos ter avaliado e resolvido esperar
para poder então editar o novo Perfil de Saúde
de Setúbal, mas isso significaria, uma vez que
os primeiros dados provisórios só estariam
disponíveis para meados de 2022, atirar
para 2023 a sua concretização. Entendemos
que não faz sentido e por isso temos esta
primeira versão, com a consciência de que em
breve vamos ter de adaptar e actualizar estes
documentos.
Que temáticas serão abordadas nos
debates? E com que objectivos?
O primeiro debate, “Estado de Saúde e
Promoção de Estilos de Vida Saudáveis”, é
mais caracterizador do concelho. O segundo,
sobre comunicação em saúde, traz um
tema muito pertinente nos dias de hoje. Nas
várias dimensões que essa comunicação
tem, questões sobre como publicar, na
área da saúde em concreto e também de
O SETUBALENSE
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uma forma mais geral, sobre estilos de vida
saudáveis, mas também sobre o contributo
que a tecnologia hoje dá no desenvolvimento
do trabalho em saúde. Neste sentido, por
exemplo, o Hospital da Luz fará a apresentação
da sua app, “My Luz”. Temos a ideia de que
quando trabalhamos em saúde falamos de
questões profundamente humanas e, assim,
a tecnologia tem de ser um contributo para
aproximar, não para afastar. Isto é altamente
polémico, actual e terá o seu interesse.
Qual é a fotografia de Setúbal na área
da saúde?
Estamos num concelho em que cerca de 40%
da população não tem médico de família e
isso significa que há um problema estrutural
no acesso à saúde. Há ainda outras questões,
como o isolamento da população mais idosa,
a violência doméstica - temática muito
importante - que grupos sociais têm acesso
aos cuidados de saúde, como por exemplo,
a população migrante de Setúbal. Somos um
concelho que recebe muita gente e que tem
uma lógica profundamente multicultural e
diversificada e é preciso fazer essa análise
também.
Iremos ainda discutir o Plano Director
Municipal de Setúbal e o contributo que tem
para a promoção da saúde, mas também que
contributos poderão dar os nossos recursos
naturais, que são de uma riqueza profunda: a
Reserva Natural do Estuário do Sado, o Parque
Natural da Arrábida, o Parque Marinho Luiz
Saldanha.
A importância da vizinhança será outro dos
temas em destaque. A cidade é um território
do ponto de vista físico, mas é também um
território do ponto de vista das relações sociais
e vamos falar da importância das relações
sociais na promoção de saúde. Sem esquecer
os recursos que existem no concelho, como
a rede de saúde de cuidados primários, o
papel das escolas, o tecido empresarial e o
movimento associativo e solidário. Na lógica
das cidades saudáveis, há um conjunto de
factores determinantes para a promoção
de saúde, entre os quais estão as questões
da prosperidade, da paz, do espaço e da
participação, entre outras.
Como serão as apresentações no fórum
de dia 8 de Abril?
A primeira edição do Fórum Saúde conta com
duas sessões específicas, com debate em
torno do Perfil de Saúde de Setúbal e do Plano
de Desenvolvimento Local em Saúde. Não
apenas pela sua apresentação, mas também
pela discussão de questões que se relacionam
com a caracterização do nosso concelho e de
que acções cada entidade, cada organização,
cada um de nós até individualmente, pode e
deve fazer e para a construção dessa cidade
mais saudável.
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“

Politécnico de Setúbal
coloca fraquezas sociais
e saúde em debate
internacional
O encontro está marcado para Março, nesta que é a sua terceira edição
Inês Antunes Malta (texto)
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Vulnerabilidades Sociais e Saúde” é o
mote para o seminário internacional
que o Instituto Politécnico de Setúbal
(IPS) está a preparar para os próximos
dias 11, 12 e 13 de Março. Esta terceira edição, que é também a primeira
internacional, subordinada ao tema “Epidemias: uma análise multidisciplinar”, será
transmitida por videoconferência.
Ana Paula Gato, professora na Escola Superior de Saúde do IPS e membro da comissão organizadora e da comissão científica,
começa por explicar que “neste terceiro
seminário serão abordadas as problemáticas associadas às epidemias. Dado o actual contexto de pandemia Covid-19, com
impactos económicos, políticos e sociais a
nível mundial tão significativos, pareceu-nos muito pertinente, o tema”.
Neste sentido, foram constituídos painéis
temáticos com oradores nacionais e internacionais, de modo a dar uma perspectiva
internacional ao encontro, tendo em vista
a expansão da participação a novos autores
com comunicações livres nas áreas temáticas do evento. Em discussão estarão os
impactos socioeconómicos, através das repercussões económicas e sociais das epidemias, nomeadamente nas populações mais
vulneráveis; as perspectivas da História,
trazendo a reflexão sobre as respostas políticas, económicas e sociais que ao longo
do tempo têm sido dadas às epidemias; os
desafios para a saúde, através do debate
sobre os efeitos das epidemias na saúde
humana e os desafios que a esse nível se
têm colocado aos sistemas de saúde; e as
respostas de apoio social, propondo analisar políticas e práticas de apoio social face
ao actual contexto pandémico da Covid-19.
Serão estas as áreas temáticas do seminário
e que norteiam os momentos de partilha
de “várias áreas do saber, investigação e
práticas de intervenção” que terão lugar
entre os dias 11 e 13 de Março. Será, assim,
um espaço de debate interdisciplinar, entre
a História, outras Ciências Sociais e a Saúde.
Um dos objectivos é “discutir com historiadores o impacto de epidemias anteriores,
visto que o passado contribui para iluminar o presente, analisar as consequências
socioeconómicas da actual pandemia, os
desafios colocados aos serviços de saúde,
assim como conhecer as redes de apoio
criadas para responder a esta crise sanitária
e social”, esclarece a professora. “Por considerarmos, enquanto equipa organizadora,
que estudar, discutir e compreender nos
torna mais capazes de enfrentar esta situação, que é desafiadora para todos nós, interessa-nos que a preocupação com o cuidar
das pessoas seja central neste momento e a
O SETUBALENSE
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O seminário será, segundo a
organização, “um espaço de debate
interdisciplinar, entre a História,
outras ciências sociais e a Saúde

nossa expectativa é que possamos também
contribuir para isso”, adianta. Em nome da
equipa, Ana Paula Gato partilha ainda o sentimento conjunto de que “este seminário
ganharia com a partilha de experiência e
saberes de académicos e profissionais de
outros países. Trata-se de um tema vasto
que ganha com a diversidade de olhares,
pois ajuda-nos a reflectir melhor sobre as
respostas possíveis. Permite-nos também
construir visões mais abrangentes, tolerantes e diversificadas sobre os problemas”.

Este ano, devido à pandemia, o
modelo da iniciativa teve de ser
alterado, o que permitiu integrar
oradores internacionais nos
painéis

Várias áreas científicas
e várias instituições juntas
na mesma programação

Com o objectivo de discutir temas relacionados com as vulnerabilidades sociais e de
saúde, tal como o próprio nome indica, este
seminário é organizado pela Escola Superior
de Saúde e pela Escola Superior de Ciências
Empresariais do Instituto Politécnico de
Setúbal e pelo Centro Interdisciplinar de
História, Cultura e Humanidades da Universidade de Évora. Da comissão organizadora fazem parte seis docentes, três de cada
uma das escolas, sendo dois deles também
membros integrados do CIDEHUS. Ana Paula Gato, José Rebelo, Edgar Canais, Sandrina
Moreira, Vítor Barbosa e Andreia Cerqueira
O SETUBALENSE
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integram a equipa que nas palavras da docente Ana Paula Gato se pauta por ser “um
grupo coeso e que gosta de trabalhar em
conjunto. Tem sido uma experiência muito
positiva e inovadora para todos. Considero
que a interdisciplinaridade, que é uma das
mais valias do seminário e da equipa, tem
contribuído para o diálogo, para a criatividade e é promissora para nós”.
“Sete Séculos Curtos – Revisitar a Peste
Negra no Tempo da Covid-19”, “O combate
às epidemias de cólera no século XIX: decisão política e acção militar”, “The Short-Term Economic Impact of the Covid-19
Pandemic in the EU”, “Impacto de la pandemia y desafíos para la salud y las enfermeras
en un contexto de cuidados”, “Pandemia:
vamos estar preparados para próxima?”,
”Respostas de apoio social”, “COVID-19
Pandemic in Portugal: a sociodemographic
point of view” são alguns dos títulos que
preenchem a programação. “Com certeza,
todos estes temas despertarão muito interesse e permitirão um trabalho bastante
profícuo nos próximos dias 11, 12 e 13 de
Março”, remata.
O Seminário sobre Vulnerabilidades Sociais e Saúde realiza-se habitualmente nas
instalações do Campus do Instituto Politécnico de Setúbal, no edifício que acolhe
as escolas que o organizam (ESCE e ESS).
Esta edição, devido ao contexto pandémico
que vivemos, vai ser totalmente online, recorrendo à utilização da plataforma Colibri
Zoom.
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Serviço Nacional de
Saúde com quase 800
reclamações em Janeiro
Impossibilidade de ser atendido por um médico
e a falta de atendimento telefónico são as principais
queixas dos portugueses

O

Luis Bandadas (texto)

Serviço Nacional de Saúde
(SNS) é o maior foco das
reclamações registadas no
Portal da Queixa. Em janeiro
passado, Portugal voltou a um
confinamento geral devido ao
agravamento da situação pandémica e o nú-

mero de queixas disparou.
Um estudo do Portal da Queixa revela que
foram registadas quase 800 reclamações,
naquela que foi a maior média diária de queixas dirigidas ao sector da Saúde, cerca de 25
por dia. Entre os dias 1 e 31 de janeiro de 2021,
foram registadas na plataforma 787 reclama-

ções. Comparativamente com o período homólogo (janeiro de 2020) - com 455 queixas
registadas -, verificou-se um aumento de 73%
do número de reclamações, facto que evidencia todas as dificuldades que o sector enfrenta
para dar resposta à pandemia de COVID-19.
Segundo a análise feita pela maior plataforma de comunicação entre consumidores
e marcas do país, as reclamações recebidas espelham, sobretudo, a falta de acompanhamento que os doentes precisam e a preocupação
em não conseguir atendimento médico, seja
presencial ou por teleconsulta. A “impossibilidade de ser atendido por um médico” é o principal motivo de reclamação, gerando 36% das
queixas dirigidas ao sector da Saúde. A “falta
de atendimento telefónico” é a segunda causa
mais apontada pelos consumidores, perfazendo 34.4% das queixas.
Assim, com o maior número de reclamações
recebidas, a análise revela que, em janeiro último, o SNS liderou o foco das queixas (com 186
reclamações registadas no Portal da Queixa).
Seguem-se os Hospitais e Centros de Saúde
(142), em terceiro os Planos e Seguros de
Saúde (135), em quarto os Grupos Privados
de Saúde (115) e em quinto, as Farmácias (74).
PUBLICIDADE

A relação entre
as disciplinas,
que é uma das
mais valias
do seminário
e da equipa,
tem contribuído
para o diálogo,
para a criatividade
Ana Paula Gato
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“Quando fazemos projectos
fora da caixa estamos
a seguir o coração”

tentámos contactar empresas para colocar
os jovens a trabalhar ou para fazer um estágio e não conseguimos. O que aconteceu foi
que convertemos em empreendedorismo,
em capacitação dos jovens e, portanto, fizemos atendimentos, trabalho de contexto e
formações via zoom”, frisa.

Projectos em marcha

Ana Nogueira, presidente da Inovar Autismo, revela os objectivos
e os projectos de uma associação criada há apenas cinco anos
e que é única em termos de gestão
Mário Rui Sobral (texto)

“

Uma Sociedade para todas e todos” é
o lema da única associação nacional
que que integra na sua direcção pessoas com autismo. Trata-se da Inovar
Autismo, uma associação criada em
2016 por elementos diagnosticados
com a doença e familiares.
Ana Nogueira, presidente da Inovar Autismo, realça o objectivo da associação, que
passa pela modificação do modelo existente
na sociedade sobre pessoas com deficiência. “O que nos levou a criar a associação
foi sentirmos que havia aqui uma lacuna na
abordagem da deficiência do autismo”, explica a dirigente. O papel da Inovar Autismo
estende-se também à integração das pessoas com autismo na comunidade, através
da promoção de meios e estratégias alicerçado no trabalho desenvolvido “seja com
um técnico, um assistente pessoal ou com
formação das entidades da comunidade ou
mecanismos que permitam a acessibilidade”.
A associação nasceu com a directriz da
inovação pelo reconhecimento desta lacuna
existente no modelo social acerca da deficiência. “Quando nós fazemos projectos inovadores e que saem fora da caixa, estamos
simplesmente a seguir o nosso coração”,
confessa Ana Nogueira.
Reconhecida pelo seu histórico de projectos desenvolvidos a nível nacional e
europeu, a associação tem no projecto “+
Comunidade" a sua principal referência. Foi
iniciado em 2018 e deu origem ao projecto
europeu “Eu Participo”. A grande visibilidade
deve-se ao facto de o “+ Comunidade" ter
permitido quebrar uma série de tabus ins-

tituídos na sociedade, através de uma proposta específica: que os jovens com autismo
pudessem frequentar com outros, em pé de
igualdade, as actividades da comunidade.
Quando questionada sobre a influência
da pandemia no trabalho desenvolvido pela
associação, a presidente faz questão de sublinhar que a actividade da Inovar Autismo
nunca foi interrompida. Os Centros de Apoio
à Vida Independente mantiveram-se abertos
graças a “uma directiva governamental” e
O SETUBALENSE
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essa foi a política adoptada para todas as
outras actividades, que foram adaptadas
através da criação de um modelo ‘covid safe’. “Nós disponibilizamos um técnico que
partindo da base que é a casa da família desenvolvia com a criança actividades quer em
casa, quer em estruturas da comunidade”,
revela. Esta adaptação foi dinamizada também no panorama do emprego, o qual foi
severamente afectado, conforme salienta
Ana Nogueira. “Foi muito complicado, nós

Ana Nogueira:
"O que nos levou
a criar a associação
foi sentirmos que
havia uma lacuna
na abordagem
da deficiência
do autismo"

A Associação Inovar Autismo desenvolveu
“um enorme trabalho” ao longo dos vários
meses da pandemia para conseguir compreender as necessidades e formas de melhorar a sua intervenção. A responsável relembra
que, apesar de haver uma maior preparação
de todos, ainda subsiste grande preocupação
para a possibilidade de os problemas ocorridos durante a primeira vaga se repetirem.
“Tivemos muitas crianças que não receberam
qualquer apoio dos professores, da educação
especial, e, por isso, estamos muito atentos
ao que se vai passar nesta nova vaga”, aponta.
Ana Nogueira destaca ainda o enorme cuidado na protecção de todos os envolvidos
no trabalho de terreno, mas reconhece que
é de máxima importância para a associação
garantir a proximidade com as famílias.
Para este ano de 2021 existem já dois
projectos a decorrer o “Young Mediators
for Inclusion”, projecto europeu que tem
como ‘target’ (leia-se, destinatários) jovens
universitários. E pretende fazer a formação
de mediadores para a inclusão de jovens e
crianças com autismo na sociedade, sendo
este um projecto a lançar em simultâneo em
Portugal, Espanha e Itália. Outra das iniciativas é o “Kit de Direitos Humanos”, um jogo
que permite sensibilizar as crianças para os
direitos das pessoas com deficiência. Este
projecto, de resto, está a ser bastante afectado pela pandemia. E a dirigente assinala o
motivo: “Não conseguimos como tínhamos
previsto ir às escolas, pelo que temos estado
a trabalhar com as mesmas no sentido de
adaptar este nosso trabalho ao próprio trabalho que as escolas estão a fazer”.
Ana Nogueira não se esquece de evidenciar a importância dos Centros de Apoio à
Vida Independente, os quais apoiam actualmente cerca de 30 jovens e adultos com autismo nas zonas da Área Metropolitana de
Lisboa, Alentejo e Ribatejo. Um projecto que
considera fundamental. “Deve ser o principal modelo de intervenção social na área da
deficiência”, indica.
A terminar, a presidente da Inovar Autismo
deixa uma garantia: “Podem esperar de nós
a continuidade dos projectos que estamos
a implementar e sempre esta intenção de
fazer novos projectos que correspondam
aos anseios das pessoas com autismo e às
suas famílias”.
O SETUBALENSE

Direcção Técnica de:
Dr. Valter Manuel C. Gomes
De Segunda a Sexta das 9h00 às 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00

Rua Arronches Junqueiro,
109 - Setúbal | Tel.: 265 522 783

FEVEREIRO DE 2021

a região 16

a região

SAÚDE

17

SAÚDE

Propriedades Terapêuticas
da Thapsia garganica

(Tapsigargina – ação antiviral e anti-proliferativa)

A

s plantas medicinais podem
ter um contributo importante na promoção da saúde e um papel fundamental
no desenvolvimento de estudos científicos e o subsequente aparecimento de suplementos
alimentares.
A Thapsia garganica tem sido amplamente utilizada na medicina tradicional,
para o tratamento de doenças pulmonares, catarro e no alívio de dores reumáticas (Ouarghidi, Gary, & Abbad, 2013).
Possui ainda ação purgante e emética. As
suas propriedades biológicas são várias:
antioxidante (Djeridane et al., 2006),
anti-inflamatória, antifúngica (Gonçalves et al., 2012), citotóxicas (Liu, Olsen,
& Christensen, 2004) e anti-neoplásica
(Jakobsen et al., 2001).
A Thapsia garganica, possui dois princípios ativos: a tapsigargicina e a tapsigargina. Alguns terpenóides são constituintes-chave para algumas funções celulares, tais como: cadeia transportadora
de eletrões, componentes esteroides da
membrana celular e hormonas.
A tapsigargina induz uma resposta
imune, com uma promissora eficácia no
bloqueio da replicação do vírus sincicial
respiratório (VSR) - agente mais frequente em infeções do trato respiratório inferior, nos dois primeiros anos de vida; do
coronavírus OC43 – típico das constipações comuns; do vírus SARS-CoV-2; e do
vírus Influenza A (USSR H1N1 - Pandemia
da Gripe Russa em 1977 e H1N1 2009 –
Gripe A) em células humanas primárias
ou imortalizadas (Al-Beltagi et al., 2021).
A ação anti-proliferativa da tapsigargina, uma lactona sesquiterpénica, com
afinidade nanomolar para as diversas isoformas do retículo endoplasmático, promove o bloqueio da sua atividade. Este
organelo citoplasmático, capta o cálcio,
o que induz ao aumento da concentração
deste ião no citosol (interior da célula),
induzindo a apoptose (morte celular).
Alguns estudos referem o potencial terapêutico da tapsigargina no carcinoma
hepatocelular, adenocarcinoma da prós-

tata, carcinoma adrenocortical, tecidos
neovasculares, entre outras gamas de
células cancerígenas.
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Misericórdia de
Sesimbra é caso
de sucesso no
combate à covid-19
Santa Casa conseguiu impedir que o vírus chegasse
aos lares. Até ao fecho desta edição não tinha casos
Inês Antunes Malta (texto)

A

Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra conta com mais de cinco
séculos de história a apoiar crianças, idosos e famílias carenciadas
de Sesimbra. Tem disponíveis as
valências e os serviços de acompanhamento psicológico e psicoterapêutico,
apoio domiciliário, ATL, centro de dia, estruturas residenciais para idosos e serve ainda
refeições para pessoas carenciadas.
Nas suas duas estruturas residenciais para
idosos, entre o Lar de Santiago e o Lar Senhor
Jesus das Chagas, ainda não existiram casos de
covid-19. O provedor da Santa Casa da Misericórdia de Sesimbra, Manuel Adelino Bernardino,
fala sobre o trabalho desenvolvido no âmbito
do combate à pandemia de covid-19 e sobre as
medidas levadas a cabo para que a instituição
tenha chegado a Fevereiro com zero utentes
infectados.
“Iniciámos a primeira dosagem da vacina,
em Janeiro, e a chegar a meados de Fevereiro
recebemos a segunda. Temos dois lares, que
perfazem no total um universo de 70 utentes,
e conseguimos que o vírus não entrasse em nenhum até ao momento. Não temos, nem tivemos anteriormente, um único idoso infectado

com covid-19. Não sei se é caso raro, mas tendo
em conta as notícias que ouvimos todos os dias
sobre surtos em lares temos dois em que o vírus
não entrou e para nós foi uma proeza”, começa
por dizer. “Tal deve-se às medidas que tomámos.
Não estivemos à espera de que o Governo proibisse as visitas nos lares. Já o tínhamos feito umas
semanas antes. Também não estivemos à espera
que o Governo terminasse com os centros de dia,
uma semana ou duas antes já tínhamos encerrado os centros de dia e passado as pessoas para o
serviço de apoio domiciliário”, explica.
Ao mínimo sintoma ou suspeita, os elementos da equipa ficaram em casa, mas o provedor
acredita que para além do trabalho desenvolvido existe também algo que os protege. “Temos tido protecção divina, com o nosso Senhor
Jesus das Chagas, que nos protege, mas também temos sido muito proactivos e não temos
estado à espera que o Governa faça o que quer
que seja para tomarmos as atitudes que entendemos necessárias”, partilha.
Também a testagem constante dos funcionários e o cumprimento rigoroso das medidas
de segurança ajudaram a que os contágios não
acontecessem. “Claro que tudo isto tem os seus
custos, mas o que é certo é que temos pratica-

SAÚDE

Manuel Adelino Bernardino,
provedor da Misericórdia de
Sesimbra

mente a certeza de que neste momento somos
dos poucos que conseguimos passar praticamente um ano de pandemia sem que entrasse
o vírus nos nossos lares”, afirma, para de seguida
garantir: “cumprimos com tudo, cada utente que

PUBLICIDADE

vai ao hospital fica em isolamento quando regressa. Contas fazem-se no fim, agora interessa
preservar a saúde das pessoas”. Manuel Aldino
faz assim um balanço positivo da situação e da
resposta que a misericórdia sesimbrense tem
conseguido dar até ao momento. “Temos um
sentimento de orgulho relativamente ao que
conseguimos até agora, com protecção, mas
também com muito trabalho. Não podíamos
estar mais agradecidos a todos os técnicos e
funcionários desta instituição, que serve a vila
e a comunidade, e que até se disponibilizaram
para ficar em permanência na nossa instituição aquando do período de vacinação. Só esta
manifestação é muito significativa e mostra
o sentimento que as pessoas têm perante os
idosos que estão cá e perante a instituição e o
seu prestígio”, diz. “Trabalhamos para um bem
maior, para um valor maior a atingir, que é o de
preservar a vida das pessoas que moram cá. Os
idosos moram cá, esta é a casa deles e é nisso
que nos concentramos”, remata.
PUBLICIDADE
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Provedor da Misericórdia
de Almada defende que o Estado
tem de investir mais nos
lares solidários
Joaquim Barbosa elogia o apoio da Segurança Social, mas diz que o Estado tem
de estar mais atento ao serviço público prestado pelas misericórdias

P

ara o provedor da Santa Casa da
Misericórdia de Almada a pandemia veio demonstrar que o Estado
“tem de investir mais na requalificação dos lares” geridos pelas
misericórdias. Joaquim Barbosa
é taxativo quando diz que estas instituições
de solidariedade social “prestam um serviço
público” direccionado para a população idosa,
e não só; serviço este que o Estado não tem no
seu domínio de acção, portanto, “tem de ser
mais efectivo a financiar” estas organizações
para que “continuem a dar uma resposta de
qualidade, e sempre mais capaz”.
De facto, e referindo-se à Misericórdia de
Almada, o provedor reconhece que as verbas
vindas através da Segurança Social “ajudaram
a equilibrar as finanças” da instituição e, apesar
de algumas das valências para a infância terem
suspendido o funcionamento durante o Estado de Emergência em 2020, “continuámos a
receber as comparticipações. E esperamos
que esse apoio assim se mantenha agora”, diz.
Mesmo asseguradas estas verbas de apoio
à Santa Casa, os mesários têm preocupações
ao nível das instalações dos lares. “Esta crise
sanitária veio indicar que as actuais condições
dos lares têm de ser ampliadas”, infere.
Com a unidade do Lar de São Lázaro, em Almada velha, instalada num edifício quase novo,
Joaquim Barbosa comenta que este espaço
não irá necessitar de muitas alterações para
que continuem a ser garantidas respostas de
segurança e qualidade para os utentes, bastando, para já, “a reorganização de espaços e salas”, assim como ajuste na hora das refeições,
para ser garantido o distanciamento social.

Humberto Lameiras (texto)

O problema maior está no Lar granja Luís
Rodrigues, em Costa de Cão. Um equipamento
dedicado a idosos e dependentes, num edifício
inaugurado em 1950, ampliado em 1962, que
começou a funcionar em 1968 e que então era
reconhecido como de excelentes condições.
“Estamos a conseguir reservar o distanciamento aconselhado pela Direcção-Geral da Saúde,
e prestar um bom serviço aos nossos utentes,
mas muito a custo de um esforço gigantesco
por parte de todos; tanto da mesa da Miseri-

Joaquim Barbosa, provedor da Santa Casa
de Almada, sublinha que a crise sanitária
mostrou que as condições
dos lares têm de ser ampliadas
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córdia, como de quem organiza, e de quem
trabalha mais directamente com os utentes”.
O sonho do provedor é que, “dentro de dois
anos”, a Misericórdia de Almada consiga “ter
em total remodelação este lar” na Caparica, e
aqui volta a chamar a atenção do Estado. “Não
conseguimos fazê-lo apenas com recursos próprios”, por isso espera que a “célebre bazuca”
que virá da União Europeia, como ajuda aos
países europeus para ultrapassarem os efeitos
desta crise económica e social, incluindo Portugal, “considere apoiar projectos como o que
temos para a reconversão do lar em Costas de
Cão”. Joaquim Barbosa está assim com esperança no Plano de Recuperação e Resiliência
2021-2026, e mais ainda quando as candidaturas apresentadas, no final do ano passado,
ao programa PARES tiveram uma elegibilidade
de “110 milhões de euros a nível nacional. Isto
é uma gota de água”, comenta.
E reafirma: “esta pandemia trouxe-nos uma
nova realidade e a necessidade dos governos
do País olharem mais atentamente para estruturas dedicadas a idosos, como o são os lares
das misericórdias”.
Embora confie que a vacinação em curso
contra a covid-19 permita a inoculação da população, - vai “demorar algum tempo” -, e um
regresso à normalidade, “não vamos voltar ao
que existia antes. Haverá uma evolução que
irá extirpar o que não era bom” e, no futuro,
“temos de estar preparados tanto na vida social como em termos equipamentos, como os
lares, bem-adaptados e acolhedores de boa
qualidade de vida dos seus utentes. Porque
é esperado que outas pandemias, ou surtos,
aconteçam”, afirma.
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Mutualista do Montijo a
caminho de século e meio de
vida com ambição renovada
Este tempo de combate à pandemia, tem evidenciado
uma das características desta instituição: a capacidade
de adaptação e de se reinventar
Luis Bandadas (texto)

A

UMNSC (União Mutualista Nossa
Senhora da Conceição) celebra em
2021, 149 anos de existência. Desde a sua fundação em 1872 muita
coisa mudou.
Hoje tem valências que vão
desde a primeira infância até aos serviços de Lar
e Cuidados Continuados, com uma presença cada
vez mais forte e integrada na vida da comunidade,
que desde há muito vem acompanhando e à qual
responde, com serviços de elevada qualidade.
Na área da Saúde, para além da Farmácia União
Mutualista, onde todos os associados beneficiam de descontos significativos, a instituição
tem uma unidade de Cuidados Continuados e,
na Clínica da União Mutualista, disponibiliza ainda
um vasto conjunto de especialidades médicas,
exames de diagnóstico e serviços de enfermagem. A clínica, cuja gestão foi recentemente

assumida pelo Grupo Mello Saúde, que garante
padrões da mais elevada qualidade na prestação
destes serviços, mantém as condições preferenciais de acesso a todos os associados da UMNSC.
No presente conta com cerca de 3600 associados, emprega directamente perto de 200
trabalhadores e presta serviços diários a mais
de 1000 utentes de forma continuada.
Patrícia Soares do conselho de administração
da UMNSC diz a O SETUBALENSE que os últimos
anos têm sido de grande transformação na instituição “a todos os níveis”. Desde logo, “a administração anterior herdou uma dívida enorme, fruto
de problemas graves de gestão, que colocavam
em perigo a continuidade da própria instituição.
Por essa razão a nossa associação teve de entrar
num Processo Especial de Revitalização (PER)”.
Por esse motivo, mas também por acreditar
que era possível trazer uma nova dinâmica à
O SETUBALENSE
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UMNSC e posicioná-la como instituição moderna
e com futuro, esta administração, acrescenta,
“implementou uma série de mudanças que, de
forma transversal, se repercutiram em todas as
suas valências e serviços”.
Identificando alguns momentos relevantes,
podemos considerar: A reestruturação do Quadro
de Pessoal, realizada em 2018, 2019 e 2020, de
acordo com as necessidades reais de cada valência, o que permitiu fazer face, financeiramente, ao
cumprimento do PER homologado em Dezembro
de 2017; Aumento da capacidade da valência de
ERPI (2019), permitindo o alargamento do Acordo
de Cooperação com a Segurança Social na resposta de Lar e respondendo às necessidades da
população montijense que, como acontece em
todo o país, se encontra cada vez mais dependente e envelhecida; Alteração Estatutária em
2019, o que permitiu introduzir factores de maior

transparência e justiça nas futuras eleições para
os órgãos sociais da instituição; Implementação
do Processo de Gestão de Qualidade, no final de
2019, que permitiu a uniformização de procedimentos técnicos e administrativos, que vieram
trazer uma maior exigência e responsabilização,
mas também uma maior motivação aos trabalhadores de todas as valências da UMNSC; Melhorias
diversas no edificado da UMNSC, onde se destaca
a renovação do espaço exterior dos dois equipamentos de Infância (Casa da Criança - 2019 e CIAM
- 2020); Renovação e uniformização da imagem
institucional da UMNSC, actualmente em implementação; Abertura da Loja do Associado, que
acontecerá ainda durante este mês de Fevereiro;
Apesar de um raio de acção muito alargado, Pedro Santos, presidente do Conselho de Administração da Mutualista do Montijo – no primeiro ano de
mandato - deixa claro que a capacidade de resposta
da associação está longe de estar esgotada. Prova
disso, frisa, “é a sua capacidade de reinvenção, demonstrada nos últimos anos e, em particular, nos
últimos 12 meses. A UMNSC tem hoje uma equipa
e uma estrutura preparada para responder com
qualidade em todos os serviços que presta e com
motivação para abraçar novos desafios e reforçar
ainda mais a presença que assume na comunidade.
É importante realçar que a associação nunca está
parada, está sempre a procurar novas formas para
responder aos desafios, com muito empenho e
criatividade, nunca esquecendo a sustentabilidade
da associação e a qualidade de serviços que quer
oferecer aos seus utentes e a todos os seus associados. É para eles que trabalhamos todos os dias!”
O desafio assumido pela associação, reforça,
“é a de melhoria contínua em todos os domínios
em que actua, por isso, e por força das circunstâncias, a associação procedeu a vários processos
de reestruturação nos últimos anos, tanto a nível
financeiro como ao nível de recursos humanos,
redimensionando as valências à medida das ne-

A 'Box das Emoções', em que a
Mutualista foi pioneira, permitiu
os primeiros encontros entre os
idosos e os seus familiares durante
a pandemia
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cessidades e implementando um processo de
certificação de qualidade, que tornou a UMNSC
um caso único no nosso país, ao conseguir que todas as valências e serviços prestados obtivessem
o certificado de qualidade nas normas ISO 9001
e noutras normas específicas para algumas das
valências desenvolvidas.
Para além da garantia de qualidade que queremos assegurar através da certificação em toda
a linha de serviços prestados, a UMNSC está a
implementar melhorias em todos os seus equipamentos e a modernizar-se em várias áreas. Como
projectos mais imediatos, estamos a renovar toda a imagem institucional da associação e muito
em breve vamos inaugurar a Loja do Associado”.
Apesar dos tempos atípicos que o país e o
mundo atravessam, Pedro Santos, não deixa de
espreitar o futuro com optimismo. “Independentemente do actual cenário social e económico a
UMNSC quer continuar a fazer o seu caminho, tal
como acontece desde há 148 anos. Se possível,
quer fazer um caminho ainda melhor e com mais
intervenção na vida da sua comunidade”.
Para que tal seja possível o caminho passa por
“honrar os compromissos do PER, de forma a
ultrapassar uma fase mais negra da história da
associação.
Queremos renovar e manter a certificação de
qualidade em todas as valências, continuando a
afirmar a instituição como uma referência nacional”.
O presidente destaca a importância de desenvolver novos projectos, ter mais valências e
alargar as existentes, “permitindo que a vocação
solidária e de apoio aos mais desfavorecidos e à
comunidade chegue a mais gente, contribuindo,
assim, para uma comunidade mais forte e coesa”.
A UMNSC, sublinha, “está também muito apostada em ganhar os seus trabalhadores como elementos fundamentais da instituição, fazendo-os
sentir imprescindíveis para a concretização de todos
os serviços, de forma distinta e com qualidade. A
associação quer ter um quadro de trabalhadores
motivado e orgulhoso de pertencer a uma casa com
uma história singular, uma casa cumpridora, com
princípios de gestão e em que possam ter cada vez
melhores condições de trabalho, para que o resultado do mesmo seja cada vez mais diferenciado”.
Para um crescimento sustentado, Pedro Santos,
defende uma ligação entre a associação e a região
cada vez mais forte. “Queremos ganhar cada vez
mais a confiança da comunidade onde estamos
inseridos e, definitivamente, alargar o número de
associados que temos. Este é um factor que muito
orgulha a nossa instituição, que conta com cerca
de 3600 associados, mas que queremos que sejam muitos mais num futuro próximo. Associados
que beneficiam de um conjunto de importantes
vantagens na farmácia e na clínica do grupo CUF,
mas que para além disso terão oportunidade de se
juntar, de forma activa, à história de uma instituição que há quase 150 anos procura apoiar a comunidade e estar ao lado dos mais desfavorecidos”.
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Antecipação
Luta contra a
covid-19 merece
reconhecimento
além-fronteiras
Com as primeiras notícias
da covid-19, que se afigurava
como uma epidemia e possível
pandemia, a preocupação
foi imediata, não só porque
o Conselho de Administração
da UMNSC entendeu que era
necessário lidar de frente
com este novo problema,
como pelo facto dos vários
técnicos, principalmente da área
de saúde, terem percebido
logo qual o desafio e a extensão
do problema.
A UMNSC marcou a sua
intervenção relativamente
ao covid-19 sempre numa
lógica de antecipação e procurando
garantir a máxima segurança
dos seus utentes e seus familiares,
dos seus profissionais
e de todos os que na comunidade
se relacionam com estes.
Desde a implementação
de projectos inovadores, como
o Túnel de Descontaminação
ou a Box das Emoções, que têm
permitido preservar os utentes
do Lar e da Unidade de Cuidados
Continuados (UCCI), até ao apoio
social, que mais do que duplicou
nos últimos meses, por desafio da
Segurança Social a que a UMNSC
respondeu, até a um alargamento
generalizado dos serviços de
Apoio Domiciliário a toda a
população que deles necessitasse,
independentemente de serem
utentes ou associados da instituição.
O reconhecimento de todo este
trabalho durante o ano de 2020
tem chegado, entre outros, através
da comunicação social que, tanto
a nível nacional, como internacional
(em mais de 30 países de vários
continentes), tem feito notar
o trabalho da instituição, mas
também é evidenciado pelo Prémio
Saúde Sustentável 2020, onde a
UMNSC se destacou na categoria
Experiência do Cidadão.
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O

programa municipal Nosso
Bairro, Nossa Cidade nasceu
em 2012, mas só em 2016,
com o 1.º Encontro de Saúde, viria a nascer o projecto
“Saúde no Bairro”, resultado
da organização de moradores dos cinco bairros da Bela Vista na resposta às necessidades
apontadas nesse mesmo encontro. Fruto do
trabalho em conjunto entre a Câmara Municipal de Setúbal, o Agrupamento de Centros de
Saúde da Arrábida, a delegação local da Cruz
Vermelha Portuguesa, a Escola Superior de
Saúde do Instituto Politécnico de Setúbal e
a Junta de Freguesia de São Sebastião, tem
como objectivos a promoção da saúde e a
prevenção da doença, através do desenvolvimento de acções com a participação e o
envolvimento, directo e colectivo, dos moradores, capacitando-os e tornando-os mais
autónomos em relação a assuntos de saúde.
“Este é um projecto que nasceu dos moradores e é para os moradores. São os próprios
que definem quais as prioridades do projecto
e com o apoio dos parceiros recebem formação para serem os protagonistas das acções.
Um dos maiores exemplos é o facto de, no
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período anterior à pandemia, os moradores
realizarem a medição da tensão arterial aos
seus vizinhos, nos espaços Nosso Bairro, Nossa Cidade”, refere Carlos Rabaçal, vereador da
Câmara Municipal de Setúbal, acrescentando
que, para além disso, “os moradores também
decidem que temas querem ver debatidos e
tratados nos Encontros de Saúde e nas acções
formativas” e esta é “sem dúvida uma mais-valia e uma diferença significativa na vida
diária dos moradores mas também de grande
importância para a saúde da comunidade que
chega mais longe, num território onde grande
percentagem das pessoas não tem acesso
fácil à saúde”.
Nas palavras do vereador, “a importância
desta proximidade entre moradores, e de
moradores com as instituições, aumenta a
sua literacia e formação em saúde e promove,
por si só, a vida em comunidade”.

Espaço Saúde entre os planos
para o futuro

Acções de sensibilização e rastreios são algumas das iniciativas realizadas no âmbito
do “Saúde no Bairro”, que providencia, em
proximidade, mais cuidados de saúde e que

De moradores para
moradores, a saúde
faz-se no bairro

PUBLICIDADE

O projecto “Saúde no Bairro” surge da necessidade apontada pelos moradores
dos cinco bairros da Bela Vista de dar particular atenção às questões
relacionadas com a promoção da saúde
Inês Antunes Malta (texto)
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A proximidade
entre moradores,
e com as
instituições,
aumenta
a sua literacia
e formação em
saúde e promove,
por si só, a vida
em comunidade
Carlos Rabaçal
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A organização entre
os moradores e o
acompanhamento
prestado pelas
entidades parceiras
do projecto “Saúde
no Bairro” permitem
que os cuidados de
saúde cheguem a
quem deles precisa

conta com moradores formados e capacitados
para a execução dessas tarefas, com o apoio
técnico, semanal, das enfermeiras do Agrupamento dos Centros de Saúde da Arrábida.
Em 2019, realizaram-se mais de 1180 atendimentos de medição da tensão arterial, que
permitiram identificar problemas de tensão
alta e encaminhar os moradores para o seu
médico de família.
A comissão de acompanhamento deste
projecto, constituída por 23 moradores eleitos dos 5 bairros do programa, reúne periodicamente e define a estratégia a seguir para
o projecto, sendo essas decisões propostas
aos parceiros.
Neste sentido, Carlos Rabaçal revela que “o
objectivo é, num futuro próximo, criarmos um
espaço único – Espaço Saúde, situado na Bela
Vista e apetrechado com equipamento que
irá servir melhor os moradores e permitir que
o projecto seja ainda mais próximo da comunidade, retomando os atendimentos assim
que for possível” e garante que “a aposta na
formação dos moradores será mantida, bem
como a eleição de moradores que possam
integrar a Comissão de Acompanhamento
existente, reforçando-a”.

Duas vezes
Projecto premiado
pela solidariedade
e compromisso
No Verão de 2020, o prémio Rotary
Empreendedorismo Social foi
atribuído, pelo Distrito 1960
do Rotary Club de Portugal, ao
projecto, pelo seu “exemplo de
arrojo, trabalho de solidariedade,
resiliência, entreajuda, diálogo
intergeracional, parceria e compromisso
com o presente com os olhos postos no
futuro”. Outro reconhecimento já havia
chegado, em 2017, no concurso nacional
M2V – Melhores Municípios para Viver,
promovido pelo Instituto de
Tecnologia Comportamental, que
atribuiu ao projecto Saúde no Bairro
uma menção honrosa por ser uma
iniciativa inovadora que promove
a qualidade de vida das populações
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Da necessidade à formação: os
cuidados de saúde na primeira pessoa

Maria Laura é moradora na Alameda das Palmeiras e considerou, desde o primeiro momento,
que este era um projecto “importantíssimo”
para o seu bairro. “As pessoas mais idosas, que
muitas das vezes não vão à farmácia porque
têm dificuldade em movimentar-se, porque é
longe ou porque não podem pagar, têm agora
os cuidados de saúde mais perto”, refere. “Era
muito importante existir a medição da tensão
arterial no nosso bairro. Agora com a pandemia,
estas actividades estão interrompidas, mas eu
costumava medir sempre”, adianta, ressalvando
ainda a importância das acções de prevenção e
de sensibilização: “é importante levar as pessoas
a terem mais cuidado, a estarem mais atentas a
situações que podem não acontecer com elas,
mas com os vizinhos. Temos de olhar uns pelos
outros”. É neste espírito de entreajuda que Maria
Laura vive e espera continuar no futuro. “Quando
pudermos voltar à normalidade, gostava que as
pessoas continuassem a zelar ainda mais pela
saúde. Espero que fiquemos ainda mais atentos
e colaborativos. Temos razões para isso e temos
de fazer a nossa parte, tem de partir de nós que
vivemos no bairro”, afirma.
Eugénio Gomes, por sua vez, vive no Forte da
Bela Vista há mais de trinta anos e partilha a alegria de fazer parte de “um projecto que faz o bairro melhor”. Recorda a primeira vez que mediu a
tensão no âmbito do projecto “Saúde no Bairro”,
no seu prédio, assegurando que “se não fosse
através do projecto não teria este serviço tão
acessível. Este projecto muda muitas coisas nas
nossas vidas e faz-nos ficar no centro da acção.
Quanto mais e melhor pudermos fazer, melhor”.
A prevenção da diabetes, acções para cuidadores informais, workshops de cozinha saudável, acções de sensibilização sobre saúde
mental, sem esquecer a vacinação da gripe, são
outras das actividades que têm vindo a ser desenvolvidas no âmbito do projecto. Luísa Tavares é moradora do Bairro das Manteigadas e

faz parte da “Saúde no Bairro” desde o início.
É na cozinha que se sente melhor, mas destaca o convívio e o bem-estar em comunidade
como dois dos pontos fortes do projecto, que
tem, nas suas palavras, “um impacto muito
positivo nas vidas dos moradores. É, sem dúvida, uma mais valia, a par do programa no
seu todo. Somos uma equipa muito próxima,
vivemos um verdadeiro espírito de família”.
Luísa é um dos exemplos de que, com as actividades suspensas, não tem alternativa para
medir a tensão: “estamos a sentir muito a falta
da medição aqui no bairro, não arranjámos
nenhuma alternativa, entretanto. Estamos à
espera que fique tudo melhor para que façamos com que o Nosso Bairro, Nossa Cidade
volte ao que estava - e estava a correr muito
bem mesmo”. Da mesma opinião é Lurdes
Correia, parte integrante do projecto desde
o início e moradora do Bairro da Bela Vista,
que considera que este é um projecto “de que
estávamos mesmo a precisar, tendo em conta
que a população do bairro é mais idosa e que
as idas à farmácia ou ao posto médico podem
ser complicadas. Mesmo só para medir a tensão, por muito barato que seja, nas pessoas
que têm muito pouco, isso pesa. Termos aqui
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A medição da tensão arterial é uma
das actividades mais participadas,
chegando a registar mais de mil
atendimentos em 2019

essa valência é uma mais valia para o bairro e
para as pessoas”.
Por seu turno, Artur Costa, da Quinta de
Santo António, conta que já experienciou dois
enfartes e que essas situações o deixaram

mais alerta. “Temos de ter cuidado. Tenho
o exemplo em mim e acredito que a minha
má experiência poderá permitir uma melhor
experiência para os outros, é esse o meu objectivo na área da saúde”, partilha. “Antes de
o projecto se encontrar em standby, participei
na medição da tensão e na vacinação contra
a gripe. As vacinas vieram ao bairro. Foi bom
para as pessoas, e útil. De outra forma algumas pessoas não as tomariam”, acrescenta.
Parte do “Saúde no Bairro” há dois anos, Artur
Costa anseia agora pelo regresso das actividades de um programa como diz nunca ter visto
igual. “Se há coisa que funciona bem neste
programa é a organização. Fala-se dos projectos, traçam-se caminhos para a situação.
É uma coisa extraordinária, vale realmente
a pena. Espero não só que não acabe como
se estenda a outros sítios. Já vi muita coisa,
mas ainda não tinha visto um programa como este”, refere, desejando que “aumente
cada vez mais as suas áreas de actuação”,
e considerando que “o programa, como os
seus projectos, tem pernas para andar. Vai-se
renovando, tendo sempre presente a enorme acção que as pessoas têm sobre as suas
próprias vidas”.
PUBLICIDADE

100% Portuguesa que dispõe de Produtos Naturais e Biológicos

Alimentação | Saúde | Bem-estar
Lojas: Avenida Luísa Todi, 123, com Restaurante vegetariano
Centro Comercial Alegro, Setúbal | Loja Baixa da Banheira, EN 106
http://www.naturloja.com
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Alcácer do Sal
já investiu um
milhão de euros
no combate
à pandemia

Medidas de
Emergência
Económica e Social
1 Isenção do valor total das tarifas fixas e variáveis

Autarquia procura mitigar efeitos da covid,
com medidas de promoção do bem-estar
da população e estímulos à economia local
Inês Antunes Malta (texto)

D

esde o início da situação pandémica, em Março de 2020, a
Câmara Municipal de Alcácer
do Sal tem unido todos os esforços para mitigar os efeitos
da pandemia junto da população. “O balanço, tanto das primeiras medidas
tomadas como das mais recentes, é benéfico
para a população, mostra a proximidade da
Câmara Municipal com as necessidades das
pessoas e nós agigantamo-nos. A mensagem
que dou, a nível interno, é que temos de nos
agigantar e tornarmo-nos de facto uma capacidade multiplicadora muito mais forte para conseguir chegar a um maior número de pessoas”,
começa por dizer Vítor Proença, presidente
da autarquia alcacerense. “Os apoios dados
perfazem um investimento na ordem de um
milhão de euros, entre as medidas tomadas e
os apoios directos. É importante termos em

conta que a nível nacional os municípios já
investiram mais de 150 milhões de euros no
âmbito do combate à Covid-19”, acrescenta.

Fornecimento de refeições e cabazes
alimentares no plano de acção

A alimentação é um dos aspectos mais determinantes da saúde de cada um e neste contexto de pandemia não pode ser esquecida. Em
coordenação e diálogo permanente com a Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano, e
através da sua equipa técnica, tem feito chegar
bens alimentares e outros essenciais a quem
se encontra em situação de isolamento, sem
suporte familiar ou de amigos. “Já apoiámos
202 pessoas, com teste positivo, com uma cesta de alimentos e a oferta de bens de primeira
necessidade. Oferecemos mais 101 cestas alimentares a pessoas com carência económica
comprovada, independentemente de terem
O SETUBALENSE
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teste positivo ou não”, conta.
Neste sentido, a autarquia encontra-se ainda “a fornecer refeições, confeccionadas na
Escola Básica Pedro Nunes, a alunos carenciados para que tenham a sua refeição quente
e possamos assim garantir as necessidades
básicas de alimentação das nossas crianças
no período de interrupção lectiva e enquanto
se mantiverem as medidas anunciadas pelo
Governo”. Duas viaturas da Câmara Municipal e
outras duas da União de Freguesias de Alcácer
do Sal fazem desta forma chegar as refeições
às crianças do concelho. Também os Bombeiros estão a receber refeições oferecidas pelo
município “e colocámos ainda duas técnicas
municipais, de primeira linha, a ajudar as Delegadas de Saúde nos inquéritos e no mapeamento nas pessoas que estão positivas”, diz.
“Estamos ainda a colaborar com a vacinação.
Já estão vacinados os profissionais de saúde

do Centro de Saúde e do Serviço de Urgência
Básica, bem como os idosos e os funcionários
das Estruturas Residenciais para Idosos do
concelho”, continua.
De acordo com Vítor Proença, também no
âmbito das medidas de combate à Covid-19,
foram realizados dois ciclos consecutivos de
oferta de kits de máscaras a toda a população,
a todas as habitações, neste que é “o segundo
maior concelho em área geográfica de Portugal, num total de 120 mil máscaras”. Foram
igualmente oferecidos equipamentos de protecção individual a todas as IPSS do concelho e
a equipa de Esgotos e Saneamento da Câmara
Municipal tem vindo a proceder com regularidade à higienização do espaço público na cidade, em locais onde se verifica uma grande
afluência de pessoas. Esta acção estende-se
ainda às estruturas residenciais para idosos e
a equipamentos de apoio à saúde.

No total, a autarquia
já ofereceu 120
mil máscaras à
população de
Alcácer do Sal, com
kits entregues porta
a porta
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no abastecimento de água, saneamento e resíduos,
entre Fevereiro e Julho de 2021, para todas as IPSS
do concelho, bem como para as duas Associações
de Bombeiros, associações culturais (filarmónicas)
e clubes desportivos.
2 Isenção do valor da componente fixa e 50% na componente variável das facturas de abastecimento de água,
saneamento e resíduos, entre Fevereiro e Julho de 2021,
para os consumidores abrangidos pelo tarifário social
doméstico.
3 Isenção do pagamento das tarifas fixas dos serviços
de abastecimento de água, saneamento e resíduos
para todos os estabelecimentos comerciais, que
viram a sua actividade encerrada no âmbito da 3ª
vaga da pandemia, nomeadamente restaurantes,
cafés, salões de cabeleireiro, estética e outros, entre
Janeiro e Junho de 2021, mediante requerimento.
4 Isenção até Dezembro de 2021 do pagamento
de taxas de conservação dos lotes empresariais na
ZIL de Alcácer do Sal, ZAE do Torrão e Loteamento
Industrial da Comporta.
5 Isenção até Dezembro de 2021 do pagamento de
rendas de quiosques e afins, espaços comerciais em
propriedade municipal.
6 Isenção até Dezembro de 2021 do pagamento de taxas
referentes à ocupação do espaço público e publicidade
aos detentores de estabelecimentos comerciais.
7 Isenção do pagamento dos valores pagos pelos
pais dos alunos inscritos nas Actividades de Animação e Apoio à Família (Centro Pré-Escolar de Alcácer
do Sal, Jardim de Infância da Comporta, Jardim de
Infância do Torrão), de Janeiro a Julho de 2021.
8 Isenção no pagamento dos valores pagos pelos pais
das 120 crianças inscritas na Oficina da Criança até Julho
de 2021.
9 Fornecimento de 63.000 máscaras à população,
EPI’s aos lares e bombeiros, bem como outro apoio
logístico.
10 Isenção até Dezembro de 2021 do pagamento
das rendas das habitações sociais municipais.
11 Suspensão até Março de 2021 dos processos de
execução fiscal e contraordenação.
12 Manutenção dos apoios previstos em protocolos
estabelecidos com o Movimento Associativo.
13 Apoio na divulgação da restauração e comércio
de bens alimentares que se encontram em regime
de take-away e entregas ao domicílio.
14 Manutenção do apoio de emergência prestado a
famílias carenciadas devidamente assinaladas.
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Combate à
pandemia
em Grândola
reforçado
em Janeiro
Município aprovou novo pacote de medidas
extraordinárias de apoio e já investiu mais
de um milhão
Inês Antunes Malta (texto)

E

m Abril de 2020, a Câmara Municipal de Grândola aprovou um
conjunto de medidas de apoio às
empresas, às instituições e à população no seu todo. Neste início de
2021, tendo em conta o contexto
pandémico que o país vive, voltou a tomar medidas extraordinárias de apoio à população, às
instituições e à economia. Em entrevista, António Figueira Mendes, presidente do município
grandolense, fala sobre o combate à pandemia
no território, sobre o qual faz até ao momento
um balanço positivo. “Em termos das medidas
tomadas até agora o balanço é positivo, tem ido
ao encontro das necessidades registadas. Não
conseguimos resolver todos os problemas, mas
temos dado um grande contributo. Neste momento, o nosso investimento já é superior a um
milhão de euros, com todos os apoios, mas não
nos cansaremos de o fazer”, começa por dizer.

Apoio à população: dos bens
essenciais à isenção de taxas

O programa “Grândola ainda mais solidária”
presta apoio à população idosa e dependen-
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O programa “Grândola ainda mais
solidária” leva bens de primeira
necessidade e medicamentos
à população idosa. A autarquia
apoia ainda doentes Covid-19
sem suporte familiar e famílias
carenciadas devidamente
assinaladas

50 por cento do valor da renda de espaços
municipais arrendados ou concessionados,
integrados nos sectores da restauração, bebidas e afins, durante Janeiro, Fevereiro e
Março.
É feita a desinfecção regular de espaços
públicos junto a equipamentos que se mantêm abertos e os programas “Compro em
Grândola” e “Como em Grândola” apoiam
respectivamente os sectores comercial e da
restauração. A Câmara Municipal tem ainda
distribuído máscaras e soluções desinfectantes à população do concelho, dispensadores a restaurantes, snack-bares e junto a
terminais de multibanco que se encontram
no exterior, e fornecido EPI às instituições,
forças de segurança e socorro grandolenses. Também o apoio às IPSS, aos clubes e
associações se mantém.

Parque de feiras recebe hospital
de campanha e centro de vacinação
te na aquisição de bens de primeira necessidade e medicamentos. A autarquia concede ainda apoio de emergência a doentes
covid-19 sem suporte familiar e a famílias
carenciadas assinaladas, apoiando no total
entre 40 e 50 famílias.
O município dispõe também de uma linha
telefónica de apoio psicológico, entrega livros ao domicílio com a iniciativa “Grândola
em casa… a ler” e fornece refeições aos alunos dos escalões A e B durante o encerramento das escolas.
Na lista das medidas, consta a isenção do
valor total da facturação dos serviços de
abastecimento de água, saneamento e resíduos aos consumidores do tarifário social
doméstico, em Janeiro, Fevereiro e Março;
a isenção até Dezembro de 2021 do pagamento de taxas referentes à ocupação do
espaço público e publicidade aos detentores
de estabelecimentos comerciais; a isenção
do pagamento de rendas dos espaços municipais arrendados ou concessionados, integrados nos sectores encerrados durante
Janeiro, Fevereiro e Março; e a redução em
O SETUBALENSE
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Em Grândola, é providenciado alojamento
gratuito a profissionais de saúde que chegam à Vila Morena. “Nesta altura em que é
preciso virem mais técnicos de saúde para o
concelho, temos dado alojamento, nomeadamente a enfermeiros, e um grande apoio
logístico à Unidade Local de Saúde, que
recebeu recentemente novas instalações
sanitárias”, conta.
Por seu turno, o Parque de Feiras e Exposições deu agora lugar a um hospital de campanha e mais recentemente a um centro de
vacinação. “Criámos um hospital de retaguarda, com 39 camas, que ainda não tinha funcionado. Foi agora adaptado pelos serviços
de saúde para a vacinação, a decorrer desde
10 de Fevereiro. Tem corrido tudo bem e é de
facto um apoio grande que estamos a dar à
população e sobretudo ao sector de saúde”,
partilha. “Contamos com a participação dos
bombeiros, da Protecção Civil e providenciamos refeições a quem está a trabalhar no
centro. Não são competências da autarquia,
mas entendemos que foi uma medida altamente benéfica para apoiar os serviços de
saúde e a nossa população”, remata.
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res de solidariedade social, entre outras entidades.
No total, a edilidade procedeu à entrega de 20 mil
e 910 máscaras, 1 520 fatos de protecção individual, 6 mil pares de luvas cirúrgicas, 250 viseiras,
280 óculos de protecção, 240 pares de protecção
para botas, 421 litros de álcool gel e 350 litros de
desinfectante alcoólico.
A par disso, o executivo camarário aprovou,
ainda, a atribuição de um apoio extraordinário às
corporações de bombeiros do concelho, destinado a trabalho de combate à covid-19. O apoio
ascendeu a 20 mil euros, verba que foi distribuída
em quatro partes iguais por cada corporação.

Na luta por plenos cuidados de saúde
para a população

Santiago do Cacém combate
covid-19 sem esquecer outras
necessidades de saúde

A resposta à emergência provocada pela pandemia não colocou de parte as preocupações
da Câmara Municipal de Santiago do Cacém em
relação às questões que afectam a prestação de
cuidados de saúde no concelho.
O município lembra que continuou a envidar esforços para tentar solucionar o problema da falta de
médicos de medicina geral, de família e de diversas
especialidades, o que faz com que os períodos de
espera para consultas ultrapassem bastante os
tempos máximos de resposta definidos.
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A área da saúde,
nos mais diversos
domínios, não
deixou de merecer as
atenções na agenda
do município, mas
a foi a covid-19 que
obrigou aos maiores
esforços
De acordo com a autarquia regista-se a falta de
mais de 100 enfermeiros, de auxiliares e de assistentes técnicos no Hospital do Litoral Alentejano
(HLA) e nos centros de saúde do concelho. Outra
das preocupações, há anos identificada e manifestada pelo município, é a necessidade de construção de um novo centro de saúde em Santiago
do Cacém, que se junta também à imprescindível
requalificação do centro de saúde de Vila Nova de
Santo André. Segundo a autarquia, a freguesia
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A situação de emergência provocada pela pandemia levou o município a criar um
hospital de campanha. Esforços feitos também por mais condições e médicos

A

Câmara Municipal de Santiago do
Cacém, na área da saúde, durante
o ano de 2020, canalizou grande
parte das suas estratégias para o
combate à pandemia. A área da
saúde, nos mais diversos domínios,
não deixou de merecer as atenções na agenda do
município, mas a foi a covid-19 que obrigou aos
maiores esforços.
Em parceria com diversas entidades, a autarquia criou estruturas de apoio, nomeadamente
um hospital de campanha com 40 camas com o
objectivo de reforçar a capacidade de resposta
na luta contra a doença. Instalado no pavilhão do
Crédito Agrícola Costa Azul, que cedeu o espaço
para o efeito, o equipamento encontra-se localizado junto às instalações do Hospital do Litoral

Mário Rui sobral (texto)
Alentejano. Será activado caso a autoridade local
de saúde considere necessário reforçar os meios
de resposta, em complemento à unidade hospitalar do litoral alentejano.
Este não foi, porém, o único apoio logístico do
género assegurado pala Câmara Municipal. Logo
na primeira vaga da pandemia, a autarquia criou,
no Pavilhão Municipal de Desportos de Santiago
do Cacém, um espaço com 40 camas reservado
ao acolhimento de não infectados com covid-19.
Este espaço destinava-se aos profissionais de várias áreas ou às famílias numerosas que tinham
no seu agregado alguém com necessidade de
isolamento profiláctico, sem alternativa para o
alojamento dos restantes familiares.
Além disso, o município adquiriu, também, uma
tenda de campanha insuflável para, em caso de
O SETUBALENSE

FEVEREIRO DE 2021

de Abela também espera por novas instalações,
cuja construção foi anunciada pela Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA), e em
São Francisco da Serra é aguardada a reabertura
da extensão de saúde, que serve 700 pessoas,
apesar de haver uma resolução da Assembleia da
República para que voltasse a funcionar.
Positiva foi a abertura do Serviço de Urgência
Médico-Cirúrgico do Hospital do Litoral Alentejano, uma ampliação que há muito era reivindicada, pois, desde a arranque desta unidade em
20unidque estava subdimensionada para as reais
necessidades das populações, recorda a edilidade.
Merece igual destaque por parte da autarquia a
criação das novas instalações da Extensão de Saúde de Alvalade, que ocorreu em 2018, através do
reaproveitamento do edifício municipal do antigo
refeitório da escola primária, cedido gratuitamente pela Câmara Municipal à ULSLA.
Não obstante a pandemia ter exigido medidas
concretas que, em conjunto com a autoridade
local de saúde e outras entidades, têm procurado
dar respostas às necessidades dos munícipes, a
autarquia sublinha, a concluir, que tem desenvolvido e continuará a desenvolver esforços para tentar
garantir a plena prestação de cuidados de saúde
à população.

necessidade, avançar com um atendimento a
infectados com SARS-CoV-2 noutra localidade
do concelho. E colaborou, ainda, na instalação
de uma tenda de triagem no Centro de Saúde
de Santiago do Cacém, destinada à avaliação e
posterior análise de pessoas que apresentassem
sintomas da doença.
No âmbito das medidas de apoio, para mitigar
os efeitos do flagelo pandémico, a autarquia alentejana implementou várias estratégias e acções.
Desde logo, a partir de Março último, garantiu
material de protecção individual, desinfecção e
higienização às quatro associações humanitárias
de bombeiros do concelho – Alvalade, Cercal do
Alentejo, Santiago do Cacém e Santo André –, à
GNR, às juntas de freguesia, bem como às estruturas residenciais para idosos e instituições particulaO SETUBALENSE
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Hospital do Seixal
e combate à pandemia
são prioridades
do município
na área da saúde

ções de reformados de Corroios, Fogueteiro,
Torre da Marinha e Aldeia de Paio Pires permitiram às instituições a aquisição de quatro
viaturas de apoio domiciliário.
Em Outubro de 2020, o concelho passou a
contar também com o primeiro Centro de Rastreio Móvel à Covid-19 da Margem Sul, para o
qual a autarquia cedeu o espaço e presta apoio
logístico, estando a funcionar no parque de estacionamento do Complexo Municipal de Atletismo Carla Sacramento, na Cruz de Pau, em
Amora. Em Janeiro último, a autarquia inaugurou ainda uma Área Dedicada para Doentes
Respiratórios. Situada no mesmo complexo, e
gerida pelo Agrupamento de Centros de Saúde
de Almada-Seixal, num investimento superior
a 200 mil euros da Câmara Municipal, nesta
unidade são atendidos doentes com quadros
respiratórios agudos, com critérios clínicos de
gravidade que exijam avaliação presencial.

Vacinação: três centros municipais
apoiam Plano Nacional

Equipamento é reivindicado há mais de 20 anos e
necessidade torna-se agora cada vez mais evidente

No que diz respeito aos trabalhadores da autarquia, importa referir que a Câmara Municipal do Seixal adaptou os espaços de trabalho
dos mesmos com a colocação de acrílicos e

Inês Antunes Malta (texto)

A

saúde da população do concelho do
Seixal é uma das grandes prioridades e também o principal foco da
Câmara Municipal neste momento.
A construção do Hospital do Seixal,
reivindicada há mais de 20 anos,
torna-se cada vez mais urgente. “As insuficiências
dos equipamentos de saúde, que em todo o país
já eram sentidas antes da pandemia, tornaram-se
agora ainda mais evidentes, pelo que é urgente
construir no concelho do Seixal uma unidade
hospitalar”, começa por referir Joaquim Santos,
presidente do município seixalense, considerando
que “a existência de um hospital no concelho do
Seixal ajudaria neste momento a aliviar a pressão
sentida no Hospital Garcia de Orta”.
A verba para a construção do equipamento
hospitalar encontra-se inscrita, desde 2017, no
Orçamento do Estado. Aguardam-se desenvolvimentos desde essa data mas até ao momento
“ainda não se passou do papel à prática”. Além
desta necessidade, o concelho do Seixal, com
cerca de 170 mil habitantes, regista um défice de
centros de saúde e falta de médicos e enfermeiros,
com cerca de 40 mil utentes sem médico de família, pelo que Joaquim Santos diz ser “premente
que o Governo invista na saúde dos munícipes”. O
presidente da Câmara Municipal do Seixal admite
que "não podemos esperar mais pelo hospital. A
autarquia quer executar, já em 2021, os acessos
principais e infra-estruturas exteriores ao futuro
hospital, num investimento de cerca de 3 milhões
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de euros”. O mesmo montante já foi gasto no concelho em medidas de combate à pandemia e ao
apoio logístico aos bombeiros, forças de segurança, associações e população em geral. “Não iremos
baixar os braços. Tenho a certeza de que juntos
vamos ganhar este combate pela vida e por um
novo horizonte de esperança”, garante.

Amora recebe primeiro
centro de rastreio móvel
à Covid-19 da Margem Sul

As medidas de combate à pandemia da Covid-19 levadas a cabo pela Câmara Municipal

170 mil
O concelho do Seixal, com cerca de 170
mil habitantes, regista um défice de
centros de saúde e falta de médicos e
enfermeiros

40 mil

São cerca de 40 mil utentes sem médico
de família
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do Seixal tiveram início em Março de 2020,
assegurando, por exemplo, a desinfecção de
espaços públicos em todas as freguesias e dotando os trabalhadores municipais da “linha
da frente” com equipamentos de protecção
individual. Foram também distribuídas à população um milhão de máscaras em Maio de
2020 e mais 100 mil máscaras reutilizáveis
em Novembro.
No que se refere às forças de segurança e
protecção civil, a autarquia destaca o apoio
dado às duas associações de bombeiros do
concelho, do Seixal e da Amora, e à Cruz Vermelha Portuguesa, que permitiu a aquisição
de três ambulâncias de socorro. “Tendo em
conta a ausência de apoios governamentais”,
foi ainda atribuído, em reunião de Câmara a 27
de Janeiro deste ano, o valor de um milhão de
euros à Associação Humanitária de Bombeiros
Mistos do Concelho do Seixal e à Associação
Humanitária dos Bombeiros Mistos de Amora.
Entende a autarquia “que os bombeiros têm
sido negligenciados pelo Governo, pois há atrasos no pagamento das despesas de socorro,
a realização de testes foi muito demorada e
não foram incluídos na 1.ª fase do Plano de
Vacinação contra a Covid-19.
A autarquia seixalense procedeu ainda à
entrega de equipamentos de protecção individual a instituições sociais, agentes de protecção civil e autoridades de saúde e a atribuição
de comparticipações financeiras às associaO SETUBALENSE
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distanciamento entre postos, disponibilizou
diversos pontos de distribuição de gel desinfectante, a medição da temperatura corporal
e a entrega diária de máscaras.
“Vamos agora avançar neste combate com
a criação de três centros municipais de vacinação, para apoiar o Plano Nacional de Vacinação,
de modo que possamos ajudar a combater a
pandemia e regressar à normalidade”, refere
o presidente Joaquim Santos.

Para breve está prevista a criação
de três centros municipais de
vacinação, “para apoiar o Plano
Nacional de Vacinação, de
modo que possamos ajudar a
devastar a pandemia e regressar à
normalidade”, refere o presidente.

Da área social à economia, medidas
abrangem todos os sectores

é concretizado com a entrega ao domicílio de
refeições confeccionadas, medicamentos e
outros bens de primeira necessidade, e através de três linhas telefónicas de atendimento
social. Foi ainda realizada a alteração extraordinária à estrutura tarifária do abastecimento
de água e do saneamento de águas residuais
para utilizadores domésticos, que pode atingir
uma redução de 40%, e ainda o alargamento
do desconto da tarifa social da água de 50%
para 65%; e a isenção do pagamento de rendas
dos arrendatários do município, instalados em
espaços comerciais dentro de equipamentos
municipais que estiveram encerrados e das
rendas na Incubadora de Empresas Baía do
Seixal, bem como de rendas de habitação social, foi outra das medidas tomadas.

No sector económico, a autarquia tem promovido medidas de apoio a empresas, trabalhadores e sectores de actividades específicos,
com a suspensão da cobrança e a isenção
de taxas variadas. O fornecimento de refeições escolares aos alunos dos escalões A e
B da Acção Social Escolar da rede pública de
jardins de infância e 1.º ciclo do concelho durante a suspensão das actividades escolares,
integralmente pagas pela autarquia, tem sido
outra das medidas avançadas, sem esquecer a
implementação do plano de apoio social, em
parceria com as juntas de freguesia e as instituições sociais do concelho, para apoiar os
idosos e pessoas em isolamento. Este apoio
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raturas de stress são fraturas incompletas de um
osso, em contexto de sobrecarga dessa mesma
estrutura óssea. Também
chamadas fraturas de sobrecarga, de esforço ou pseudo-fraturas
são diferentes das fraturas provocadas
por trauma direto e foram descritas pela
primeira vez por Briehaupt, em 1855. A
primeira descrição em atletas surge em
1958 por Devas.Constituem 2 a15% das
lesões desportivas, sendo 13 a 50% em
atletas de pista. A raça branca tem uma
prevalência superior á raça negra e é
mais frequente no sexo feminino (10xs
M/H), em meio militar e no desporto
(3.5xs M/H – atletas).Tíbia, perónio metatarsos, ossos do tarso e fémur são os
locais de eleição nos desportistas.
Uma fratura de stress embora permita
a pratica desportiva, nomeadamente o
futebol, (até uma fase de extensão da
fenda óssea, quando stress excede o
processo de cura) limita sempre o atleta
em termos de prestação desportiva. O
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Henrique Jones

Temas de traumatologia
desportiva

Compreender as
fraturas de stress

diagnóstico pode não ser fácil, no inicio, revelando-se por dor, não associada
com trauma, que aumenta com exercício ou carga, a subir escadas (no caso
da tíbia) e à noite. O atleta apresenta,
normalmente, edema ou espessamento
local e palpação dolorosa. No caso da
tibia, frequentemente, a sintomatologia
pode ser interpretada como periostite
ou síndromecompartimental crónico.
Os exames que confirmam o diagnóstico são a cintigrafia óssea e a Ressonância Magnética pois apenas 28%
dos atletas apresentam RX positivo no
primeiro estudo, em 50% dos casos só
é positivo na 12ª semanae em 6% dos
casos nunca vêm apresentar Rx positivo. A primeira abordagem deste tipo de
lesão é conservadora por um período de
cerca de 12 semanas mas que poderá
chegar ás 20 semanas. A localização da
lesão, o tempo decorrido, a diferenciação desportiva e a restrição funcional
são fatores decisivos para uma decisão
cirúrgica, sempre a ter em conta num
atleta de alta competição.
PUBLICIDADE
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União marca combate à crise
pandémica na Moita
Município reforçou apoios a instituições, movimento associativo, comércio local
e população para combater consequências nefastas da pandemia covid-19
Luís Geirinhas (texto)

D

esde Janeiro, com o agravamento
da pandemia covid-19 e as restrições à circulação e às actividades
económicas, a Câmara Municipal
da Moita decidiu aprovar um conjunto de medidas extraordinárias
de apoio ao comércio local, que passaram pela
manutenção da suspensão da cobrança das taxas de explanada e pela isenção total dos valores
cobrados na ocupação do espaço público, alguns
das quais, até ao final do presente ano.
Com efeito, desde Março de 2020 que a prevenção e o combate ao novo coronavírus naquele
concelho têm “imposto respostas céleres a novos
desafios” que vão surgindo, diariamente, e que
nesta fase se agravaram com o aumento substancial do número de casos positivos.
No município, a crise sanitária tem vindo a criar
vários problemas com “consequências nefastas a
nível social e económico”, alerta a autarquia, dadas as dificuldades sentidas por munícipes “que
viram os seus rendimentos diminuídos, devido às
medidas nacionais de confinamento ou isolamento”. Os impactos negativos no tecido económico
concelhio, constituído maioritariamente por micro
e pequenas empresas incluem ainda, por essa razão, a prorrogação de prazos para pagamento de
facturas de água ou de rendas em habitações que
são de sua propriedade.
“Apoiar todos aqueles que estão mais expostos
às consequências desta pandemia e, consequentemente, possibilitar uma mais rápida recuperação, tem sido um dos focos da actuação e das
decisões da Câmara, neste período”, reforça o
município liderado pelo presidente Rui Garcia.
Para isso, com vista à revitalização e dinamização do comércio local, foi realizado no passado
mês de Dezembro o concurso “Ganhar é Comprar no Comércio Local”, iniciativa à qual puderam
aderir todos os estabelecimentos de comércio a
retalho, tradicional e de proximidade, assim como
os de prestação de serviços, cabendo à câmara a
responsabilidade do pagamento dos prémios até
final do corrente mês.

Serviços e equipamentos adaptam-se
e organizam trabalho de equipas

Para adaptarem-se a esta realidade, os serviços
e equipamentos municipais tiveram também de
ajustar-se em termos de funcionamento, tendo
sido necessário implementar uma organização do
trabalho e das suas equipas, através do teletrabalho ou de horários desfasados, de modo a cumprir
todas as regras de distanciamento impostas pela
Direcção-Geral de Saúde (DGS).
“Porém, desde o início da pandemia, a autarquia tem mantido o normal funcionamento e assegurado, sempre, o atendimento aos munícipes
e os serviços essenciais à população”, adianta a
autarquia, tendo reforçado áreas como a higiene
urbana, a dinamização de actividades culturais
e desportivas, preferencialmente em formato
online, e a informação e sensibilização para as
medidas de prevenção e combate à covid-19,
através da criação do site “Comunidade Activa”,
que inclui dados sobre a restauração e o pequeno
comércio existente neste território.
Entretanto, entre os meses de Dezembro e
Janeiro, foi igualmente aprovada a celebração

A autarquia tem
mantido o normal
funcionamento
e assegurado o
atendimento aos
munícipes e os
serviços essenciais
Câmara Municipal
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de contratos-programa de desenvolvimento
social, cultural e desportivo, com um total de
55 associações deste concelho, num valor que
ascende a 63 mil euros, e de contratos-programa
de desenvolvimento social com Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), no valor
global de cerca de 73 mil euros. Simultaneamente, foram ainda atribuídos apoios extraordinários
às colectividades e IPSS que têm estado também
na linha da frente no apoio às populações, com
a entrega de equipamentos de protecção individual e através do acompanhamento e apoio a
várias acções de testagem e vacinação.
O apoio social tem igualmente sido prestado
à população, através da Linha de Apoio Informativo (800 102 200), estando o Centro Local de
Apoio à Integração de Migrantes da Moita, no Vale da Amoreira, disponível para informar e apoiar
os habitantes que ali residem (964 426 310).

escolas, que tiveram por objectivo “promover as
medidas necessárias e adequadas junto da comunidade educativa das escolas do 1º ciclo do
ensino básico e pré-escolar, cujo funcionamento
é da responsabilidade municipal”.
Na altura, tiveram lugar acções de sensibilização
para pessoal não docente, professores e coordenadores das escolas, com as equipas técnicas a
instalarem dispensadores de desinfectante nos
locais considerados necessários, onde foram ainda
criados circuitos de circulação e organizados espaços, para que o regresso às aulas acontecesse
rapidamente.
A autarquia distribuiu ainda, aquando da suspensão das actividades lectivas, refeições diárias a
alunos dos escalões A e B da Acção Social Escolar
do pré-escolar e 1º ciclo do ensino básico.
Finalmente, tendo em conta o aumento de
serviços prestados pelos bombeiros e o maior encargo com a aquisição de material de protecção
individual, foram atribuídos apoios financeiros
extraordinários à Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários da Moita. No âmbito
dos apoios camarários, também não ficaram
esquecidos os trabalhadores da cultura, que
viram a sua actividade e os seus rendimentos
serem drasticamente reduzidos. Para combater
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O municipio
investiu mais de
300 mil euros em
equipamento de
protecção individual
e outras despesas
relacionadas com
apoios necessários
devido à pandemia

esta problemática, foram dinamizadas diversas
acções a nível local, nomeadamente, o programa
“Cultura em Movimento”, no Verão passado, tendo recentemente o município aderido ao “Mural
18 – muralizados no apoio à cultura”, um projecto
da Área Metropolitana de Lisboa.
Globalmente e de acordo com fonte camarária,
desde o início da pandemia e até ao final do passado mês de Janeiro, o município moitense investiu

mais de 300 mil euros com a aquisição de EPI,
produtos de higiene e limpeza, equipamentos,
contratos de prestação de serviços de saúde e
atribuição de subsídios, em espécie e em valor,
além das verbas dos contratos-programa anuais
com o Movimento Associativo e as IPSS, sendo
que na referida importância “não estão imputados
os custos com o pessoal, máquinas e outros gastos
gerais de serviço” desta câmara.
PUBLICIDADE

Movimento Associativo
sofreu “fortes impactos”

Ao longo deste período, a adopção de medidas
restritivas para a contenção da propagação do
vírus provocou “fortes impactos na actividade e
funcionamento do Movimento Associativo”, com
consequências para o bem-estar da população,
tendo em consideração as dificuldades originadas
pela suspensão de acções e encerramento das
suas sedes sociais.
Só no ano transacto, o município decidiu atribuir
um apoio extraordinário, para despesas de energia
eléctrica e água, num valor total superior a 21 mil e
600 euros, como “forma de apoiar colectividades
e associações” a ultrapassarem este momento
de adversidade, além da atribuição imediata de
todas as verbas previstas nos contratos-programa
para “suporte do plano de actividades”, para além
das IPSS, num valor que ascende a 120 mil euros.
Por outro lado, para assegurar um regresso às
actividades lectivas em segurança, numa primeira
fase e de acordo com as orientações da DGS, a
Câmara da Moita desenvolveu um conjunto de
acções, em articulação com os agrupamentos de
O SETUBALENSE
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União de Freguesias
reforça apoio à população
no combate à covid-19
Autarquia garante apoio com cabazes solidários
a mais de uma centena de famílias

D

Luís Geirinhas (texto)

esde o início da pandemia, em
Março do ano passado, a União
das Freguesias de Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena (UFASSAV) tem estado
na linha da frente no apoio à
comunidade mais vulnerável do concelho,
através da promoção das condições de segurança exigidas pela Direcção-Geral da Saúde
(DGS), no âmbito dos diferentes contextos de

trabalho desenvolvidos por aquela autarquia.
“De forma a adaptarmo-nos a uma nova realidade e a manter os serviços disponíveis para dar
resposta à população, foi criado o Plano de Emergência”, adianta a O SETUBALENSE o executivo
liderado pelo presidente Carlos Raposinho. Com
base nas recomendações da DGS, houve também
“a necessidade de reajustar e reestruturar os nossos serviços, pelo que, investimos na criação de
novos gabinetes para garantir a distância de segu-

rança entre funcionários e na aquisição de equipamentos e EPIs essenciais para a segurança de
todos os trabalhadores e fregueses”, acrescenta.
Exemplo disso foi a fixação de acrílicos nos
locais de atendimento e a colocação de suportes com gel desinfectante. A este propósito, aquela União de Freguesias recorda que
“todos os dias são disponibilizadas máscaras
descartáveis aos trabalhadores”, e oferecidos
“a todos um kit com máscara reutilizável e uma

embalagem de gel desinfectante”.
Inicialmente e durante o estado de emergência, a UFASSAV colaborou com o projecto social
da Câmara Municipal do Barreiro, no qual “realizámos as compras de produtos alimentares e
medicamentos às pessoas de maior risco e que,
por essa razão, se encontravam em confinamento”, revela Andreia Bóia, responsável pelo
pelouro da Comunicação.
Em colaboração com as entidades de segu-

rança e proteção do concelho, nomeadamente
com a Proteção Civil, o executivo procedeu ainda a
campanhas de sensibilização junto da população,
onde apelou ao cumprimento das medidas da DGS
e do estado de emergência.

Cabazes solidários apoiam
fregueses mais carenciados

Já numa fase posterior e neste momento, perante
os constrangimentos socioeconómicos que mui-
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tas famílias estão a vivenciar, “temos distribuído
cabazes solidários com produtos alimentares e
de higiene, incluindo um kit com um conjunto de
máscaras descartáveis e gel desinfectante, procurando reforçar a segurança dos agregados familiares apoiados”, destaca aquele órgão autárquico.
Desde então já foram entregues 244 cabazes,
pelo que, actualmente, este apoio é mantido a
102 famílias destas freguesias. “Já contámos com
o precioso apoio de vários parceiros da comunidade”, nomeadamente, com a Sovena, Farmácia de
Santa Marta e com a Farmácia Silva Inácio, com a
Inovstart e a Fisisul, a Refood do Barreiro, e com
estabelecimentos como o Pingo Doce e o Recheio.
Também no âmbito social, a União de Freguesias tem procedido à distribuição de roupa e calçado às famílias que solicitam este tipo de apoio,
através da sua loja solidária, tal como a cedência
de equipamento social, como cadeiras de rodas,
canadianas, camas articuladas, entre outros, mediante análise da urgência de cada caso.
“Tendo em conta a pandemia, vimo-nos
obrigados a criar uma equipa de trabalho para
a recolha e entrega de equipamento social e a
definir um guião de procedimentos específicos,
de forma a garantir a segurança quer dos nossos
trabalhadores quer dos beneficiários do apoio”,
acrescenta Andreia Bóia.
PUBLICIDADE
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Sesimbra ao lado
de famílias e empresas
desde a primeira hora
Autarquia garante apoio com cabazes solidários
a mais de uma centena de famílias
Mário Rui Sobral (texto)

E

ntre o vasto conjunto de medidas
adoptadas de combate ao flagelo
pandémico, o município de Sesimbra concentrou atenções no
apoio social e na economia local.
A gestão camarária, liderada por
Francisco Jesus, sublinha que elegeu logo “de
início” a resposta “a famílias e às empresas"
como “prioritária”, face aos efeitos nefastos
“decorrentes da covid-19".
A Câmara Municipal recorda os primeiros passos dados no sentido de proteger as pessoas,
desde logo as mais vulneráveis.
“Na primeira fase, em Março de 2020, a autarquia aprovou, de imediato, um pacote de medidas destinadas à população mais carenciada, que
incluiu adiamento do pagamento de rendas de
habitação social, suspensão de cortes no fornecimento dos serviços urbanos, reforço de cabazes
alimentares, em parceria com as IPSS locais, e
fornecimento de refeições escolares para alunos
do escalão A e B da acção social escolar”, lembra
a autarquia, em jeito de balanço.
A pró-actividade do município naquela fase
inicial não se ficou por aí. E a autarquia destaca
outras acções de apoio implementadas. “Foram
ainda criadas duas linhas telefónicas, uma para
apoio psicológico e outra para apoio social”, faz
notar a edilidade que, além disso, teve “equipas
no terreno, em permanência, a proceder à desinfecção e higienização de pontos de deposição de
lixo ou de espaços mais frequentados, como zonas de espera junto a farmácias, comércio, lares
ou centros de saúde”. Ao mesmo tempo, realça
que o Gabinete de Protecção Civil Municipal “trabalhou em parceria com instituições da região
para criar centros de acolhimento temporários,
para utilização em caso de necessidade”.
A protecção estendeu-se ao tecido empresarial, até porque “com o novo confinamento,
no início de 2021, as dificuldades para muitas

Executivo municipal, presidido por Francisco
Jesus, tem dado prioridade ao apoio a
famílias e empresas

famílias e empresas voltaram a acentuar-se”.
Para responder a esse contexto, a Câmara Municipal de Sesimbra aprovou então “um Plano de
Emergência Económico-social, com várias mediO SETUBALENSE
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das de apoio”. Nesse plano encontra-se inserido
um outro: “o Plano de Emergência Alimentar que
garante, mais uma vez, refeições gratuitas para
alunos dos escalões A e B da acção social escolar
e o apoio à aquisição de cabazes alimentares para
famílias sinalizadas pelo município, em parceria
com as entidades locais, a que acresce ainda uma
verba adicional para situações que não estejam
previamente sinalizadas e que assim podem ser
ajudadas de imediato”.
Paralelamente, a autarquia sesimbrense reduziu ainda em “10 por cento o valor das tarifas
variáveis da água, saneamento e resíduos para
todos os consumidores até final do Estado de
Emergência”.
A economia local foi amparada com um reforço de medidas de apoio. Exemplo disso foi
a aprovação, em Janeiro de 2021, de “isenção
total e parcial de Taxas de Ocupação de Espaço
Público e Publicidade”. E encontram-se “suspensos os contratos de concessão e as rendas do
Centro de Apoio à Incubação de Empresas de
Sesimbra (cujo valor será reduzido em 50 por
cento desde o final do Estado de Emergência
até final de 2021)”.
Já os vendedores dos mercados e feiras, cuja
actividade não possa desenvolver-se, “ficaram
isentos das respectivas rendas”, ao passo que
“os restantes viram o valor reduzir para 60 por
cento até final de 2021”.
O comércio local e os mercados municipais
“tiveram campanhas de divulgação específicas”,
com a autarquia a realçar a que foi feita na época
natalícia – iniciativa que “teve uma adesão de
cerca de 200 estabelecimentos do comércio
tradicional”. De resto, desde o início deste ano
está também a decorrer “a campanha ‘Sesimbra à
Carte em Sua Casa’, que divulga e valoriza os restaurantes que se mantêm a funcionar, com take
away e entregas ao domicílio”. E para reforçar o
apoio aos micro, pequenos e médios empresários e a pessoas em situação de desemprego, a
Câmara Municipal lembra que criou ainda “mais
duas linhas telefónicas”.
O apoio não só à população como também
às autoridades de saúde tem estado no topo
da agenda municipal. Desde 5 de Fevereiro que
Sesimbra passou a ter um centro de vacinação
pronto, instalado que foi no Pavilhão Municipal
da Quinta do Conde. Este polo para administração de vacinas contra a covid-19 foi “preparado
pela Protecção Civil Municipal, por indicação do
Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida”,
entidade responsável pela organização de todo
o processo de vacinação.
“São medidas que, embora não consigam
resolver todas as dificuldades que estão a ser
sentidas por muitos munícipes, pretendem colmatar, dentro das atribuições e das capacidades da autarquia, algumas destas dificuldades”,
conclui o município, que garante disponibilidade
para reforçar os apoios em caso de necessidade.

