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Abertura

População desrespeita 
isolamento
Na Baixa da Banheira, no concelho 
da Moita, apesar dos esforços da 
PSP e dos do presidente da União 
das Freguesias de Baixa da Banheira 
e Vale de Amoreira, Nuno Cavaco, a 
população teima em continuar a não 
respeitar as normas impostas pelo 
estado de emergência. Uma opinião 
que eu e outras pessoas com quem 
tenho conversado, com a devida 
distância, na fila do supermercado, 
partilhamos. Durante o dia vemos 
muitas pessoas a fazer mais do que 
os seus passeios na zona ribeirinha 
do Parque Municipal Zeca Afonso. Há 
quem passe mais de trinta minutos 
em amena conversa e passeio. O que 
me parece mais grave é o facto de o 
Mercado Levante da Baixa da Banheira 
se manter em funcionamento. Nesses 
dias o movimento na zona ribeirinha 
ainda é maior. Neste mercado parece-

Em altura de pandemia todos os cuidados são poucos, ainda mais 
numa zona hospitalar, como é a do Hospital de São Bernardo, em 
Setúbal. Para garantir o máximo de segurança para todos, um tractor 
passa todos os dias em todas as ruas e zonas de estacionamento 
do hospital de segunda a sexta-feira, pela manhã, para assegurar a 
limpeza dos espaços. No site de O SETUBALENSE pode ver o vídeo 
dos trabalhos.

O REPARO 

CARTAS DO LEITOR

Limpeza nas 
ruas 
do Hospital 
S. Bernardo

me fácil quebrar normas de higiene 
e segurança. Questiono o senhor 
presidente da Câmara Municipal, Rui 
Garcia, até quando é que esta situação 
se irá manter? Porque uma coisa são 
os outros Mercados Municipais, outra, 
bem diferente, é este. Será preciso 
o número de pessoas com Covid-19 
voltar a dobrar no concelho para que se 
faça algo?
Maria Dionísia Alexandre, Moita

Agradecimento ao jornal
Quero agradecer ao jornal O 
Setubalense por ter procedido à 
publicação da carta aberta que 
escrevi sobre a Residência da Casa do 
Professor. Quero, também, ressalvar 
que quando, na mesma, referi a 
inoperância da Comunicação Social, 
de forma alguma estava implícito 
este jornal, que de forma fidedigna e 
empenhadamente se dedicou, como 
nenhum outro, a esta situação.
Maria Santos, Setúbal
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ESCREVA-NOS. Envie-nos a sua 
carta ou comentário para 
correiodoleitor@osetubalense.com, 
para a morada Travessa Gaspar 
Agostinho, n.º 1, 1.º - 2900-389 
Setúbal, ou ligue-nos pelo telefone 
265 094 354.
Os textos não devem ultrapassar os 
750 caracteres e o jornal reserva-se o 
direito de seleccionar ou cortar. 
Não devolvemos originais.

Ao disponibilizar-se para pagar os testes aos 
funcionários dos lares do concelho o autarca do 

Montijo está a dar a mão não apenas às instituições 
que gerem os lares, mas sobretudo à população 
idosa. Uma medida que se impõe, sobretudo num 
município que tem capacidade financeira mais do que 
suficiente.

A FIGURA
Nuno Canta

Mário Rui Sobral 

Região registou mais 
28 testes positivos. 
Barreiro teve maior 
aumento (+11)

Os infectados com Covid-19 no Distri-
to de Setúbal, segundo os dados da 
Direcção-Geral da Saúde (DGS) on-
tem divulgados, são agora 341 (+ 28 
casos em relação ao total da véspera). 
Almada com 86 casos (+7) voltou a 
liderar a lista de casos confirmados, 
destacando-se do Seixal onde foram 
referenciados 85 infectados (+6).

Segue-se o Barreiro que registou 
a maior subida de casos na região, 
contabilizando 49 (+11 do que na 
véspera).

Depois vêm Setúbal com 33 (+2), 
Moita que manteve os 29 casos po-
sitivos, Montijo com 21 (+2), Palmela 
com os mesmos 11 do dia anterior e 
Sesimbra com 9 infectados (com a 
curiosidade de ter diminuído um 
caso em comparação com os dados 
anteriores). 

COVID-19

Distrito com 341 casos 
e Almada a liderar

Santiago do Cacém permanece 
com os mesmos 6 casos, Alcochete 
mantém 5, Sines apresenta agora 4 
infectados (+1) e Grândola continua 
com 6.

Os números apurados pela DGS por 
concelho reportam a 79% dos casos 
confirmados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, 
conta 44 mortos (+6) e apresenta 2 
207 casos positivos (+209). O núme-
ro de recuperados, que se situava nos 
17 casos, não foi ontem divulgado 
pela DGS.

Recuperados aumentam
Em termos globais, ainda segun-

do a DGS, Portugal já registou 209 
mortos (+22 do que na véspera). O 
número de casos confirmados cres-
ceu para 9 034 (+783). Destes es-
tão hospitalizados 1 042, dos quais 
240 nos cuidados intensivos. A boa 
notícia é que o número de pessoas 
recuperadas aumentou de 43 para 
68 (+25).

Em vigilância médica estão 21 798 
(+1 523) pessoas, sendo que 4 958 
esperam o resultado do teste (apenas 
mais uma do que na véspera).

Os casos suspeitos são agora 66 
895 (+7 438).

ALEX  GASPAR
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Alcácer dá 
aulas virtuais 
de ginástica 
a pequenos e 
graúdos

A Câmara Municipal de Alcácer 
do Sal está, desde ontem, a 
proporcionar aulas de ginástica em 
directo para crianças e seniores. A 
iniciativa está a ser concretizada na 
página de Facebook da autarquia, 
com aulas dadas pelos professores 
da equipa de desporto do 

município. Para os seniores, as aulas 
são às terças e quintas-feiras, às 
10h30, e as das crianças acontecem 
às segundas e quartas-feiras, no 
mesmo horário. Em tempo de 
pandemia e permanência em casa, 
o projecto quer incentivar a hábitos 
saudáveis.

Novo processo de 
fabrico com fresadora 
CNC

O Instituto Politécnico de Setúbal 
(IPS) anunciou ontem que vai pro-
duzir cerca de “250 viseiras por dia”, 
que serão oferecidas a diversas ins-
tituições com profissionais na linha 
da frente do combate à pandemia da 
covid-19.

“Ciente da necessidade urgente de 
equipamentos de protecção indivi-
dual de quem está na linha da frente 
no combate à covid-19 e sensível aos 
pedidos da comunidade envolvente, 
que continuam a chegar, o IPS decidiu 
intensificar a sua produção de viseiras 
recorrendo a um novo processo, que 
irá assegurar a execução de aproxi-
madamente 250 unidades por dia”, 
refere uma nota de imprensa daquele 
estabelecimento do ensino superior 
em Setúbal.

De acordo com o IPS, o novo pro-
cesso de produção de viseiras foi de-
senvolvido por uma equipa de docen-
tes que vai usar uma fresadora, uma 
máquina de movimento contínuo, 
que, entre outras funções, pode ser 
usada para recortar placas de PVC pa-
ra obter um conjunto de peças, neste 

300 JÁ FORAM ENTREGUES

Instituto Politécnico de 
Setúbal vai produzir 250 
viseiras por dia

caso destinadas aos apoios de cabeça 
das viseiras transparentes.

O novo processo de fabrico de vi-
seiras, desenvolvido com o apoio de 
empresas da região, designadamen-
te da Lauak Aerostructures Setúbal, 
Zircom Engenharia, BEZE - Montras 
e Stands e Cityprint, vai decorrer em 
paralelo com a impressão em seis 
impressoras 3D do IPS, num esforço 
que envolve uma equipa de cerca 
de 20 voluntários, entre docentes e 
funcionários, distribuídos em quatro 
turnos diários.

O IPS já ofereceu cerca de 300 
viseiras a mais de uma dezena de 
unidades de saúde e de socorro, de-
signadamente à delegação de Setúbal 
da Cruz Vermelha Portuguesa, Insti-
tuto Português de Oncologia (IPO) de 
Lisboa, Centro Hospitalar Barreiro-
-Montijo (Unidade de Pediatria), Cen-
tro de Saúde da Moita, associações de 
Bombeiros Voluntários da Moita e de 
Águas de Moura.

Também receberam viseiras pro-
duzidas pelo IPS o Centro de Saúde 
de São Sebastião e várias Unidades 
de Saúde Familiar (USF) de Setúbal 
(Sado, Luísa Todi, S. Filipe, S. Nicolau 
e Praça da República) e a USF Con-
de Saúde, na Quinta do Conde, em 
Sesimbra.

Lusa
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Executivo considera 
que medida priva 
“utentes do acesso 
condigno à saúde” 
e procura arranjar 
alternativas

DECISÃO PONDERADA EM TEMPO DE PANDEMIA

Junta de Freguesia do Samouco exigiu 
explicações sobre criação de área para Covid-19

A Extensão do Centro de Saúde de 
Alcochete no Samouco passou a fun-
cionar, no dia 30 de Março, apenas 
como Área Dedicada à Covid-19. A 
decisão, no entanto, não agradou ao 
executivo da Junta de Freguesia do 
Samouco que, “apesar de entender 
a necessidade de criação de diversas 
unidades espalhadas por todo o país”, 
considerou que a medida viria lesar a 
população, privando “os utentes do 
acesso condigno à saúde”, revela em 
nota de imprensa.

Como forma de encontrar alterati-
vas para “um problema que a popu-
lação se vê confrontada”, a Junta de 
Freguesia do Samouco solicitou uma 
reunião com o director executivo do 
Centro de Saúde do Samouco, com a 
presidente do Conselho Clínico e de 
Saúde, com o ACES Arco Ribeirinho 
e com o coordenador do Centro de 
Saúde de Alcochete. A reunião serviu 
para se ficarem a “conhecer os moti-
vos que levaram à decisão”, lê-se em 
comunicado.

Para justificar a escolha do local, “os 
diferentes representantes apresenta-

Foram encontradas soluções para apoiar os habitantes da vila 
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ram diversas razões, nomeadamente 
as condições do espaço, a seguran-
ça dos profissionais de saúde e dos 
utentes e a importância da criação 
da unidade”. 

Depois de a Junta de Freguesia 
do Samouco ficar esclarecida so-
bre a “não existência de qualquer 
alternativa” face à “ponderação da 
instalação num outro local”, “foram 
encontradas, em conjunto, algumas 
soluções” de apoio aos habitantes 
da vila, de forma a serem atendidas 
as suas necessidades no Centro de 
Saúde de Alcochete.

PCP preocupado com população
O PCP demonstra-se “apreensivo” 

com a decisão devido às “dificuldades 
de acesso da população do Samouco 
a cuidados de saúde primários”. “Des-
conhecemos os motivos que levaram 
a Direcção-Geral da Saúde e o ACES 
Arco Ribeirinho a optar pelo Samou-
co”, lê-se em comunicado.

“Estamos preocupados com a 
população, que é maioritariamente 
envelhecida, muitos padecendo de 
doenças crónicas e com dificuldades 
de deslocação, sendo que grande 
parte não possui transporte próprio, 
sendo obrigada a recorrer aos trans-
portes públicos com o risco acrescido 
que acarreta”, revela a Comissão de 
Freguesia do Samouco do PCP em 
nota de imprensa.

O presidente dos Bombeiros Voluntá-
rios de Alcochete, José Teixeira da Cos-
ta, escreveu uma mensagem de alerta 
e de apoio aos “colaboradores, bom-
beiros voluntários, comando e órgãos 
sociais da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Alcochete”, 
no seguimento da fase de pandemia 
pelo qual o país está a passar.

“Vivemos dias de luta contra este 
inimigo, com esta fase a aumentar de 
forma galopante. Ao vivermos este 

PALAVRAS DE ALERTA E DE APOIO

Presidente dos Bombeiros de Alcochete deixa 
mensagem aos profissionais da área

espaço temporal com características 
devastadoras, cumpre-nos encarar 
o futuro como difícil, pelo que assu-
mimos um compromisso sério com 
todos os nossos colaboradores e vo-
luntários. Queremos cumprir a nossa 
missão com firmeza e chegar ao fim 
desta batalha com todos, pois se cair-
mos cairemos todos”, lê-se no texto 
transmitido aos profissionais da área 
no concelho. 

“Temos feito um esforço na aquisi-

ção de equipamentos de protecção 
individual. Os nossos recursos são 
escassos e vamos até onde as nossas 
condições o deixarem, nunca pondo 
em causa a vossa segurança. Bom-
beiros voluntários, sabemos da vossa 
coragem e disponibilidade. Sempre 
unidos e comungando os mesmos 
valores de empenho, profissionalismo, 
dedicação e, acima de tudo, protecção, 
“iremos vencer” e “vamos ficar todos 
bem”, sublinha José Teixeira da Costa. 
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Setúbal de Música de Setúbal, inicialmente 
marcada de 21 a 24 de Maio, foi 
adiada para realizar-se de 19 a 22 
Novembro. Uma decisão concertada 
da Associação Festival de Música 
de Setúbal, em coordenação com a 
Câmara Municipal de Setúbal e o The 
Helen Hamlyn Trust. 

Festival 
de Música 
de Setúbal 
regressa em 
Novembro

Na agenda autárquica as 
consequências da Covid-19 
continuam a fazer-se sentir. Depois 
do cancelamento da inauguração 
do Convento de Jesus, sem nova 
data prevista e do adiamento das 
Marchas Populares para Setembro, 
agora a décima edição do Festival 

INEM mantém instalações depois de renda 
elevada proposta pelo Centro Hospitalar

O Instituto Nacional de Emergência 
Médica (INEM) vai manter as suas 
instalações no edifício contíguo à 
Unidade de Transição de Psiquiatria 
(Hospital de Dia) do Centro Hospitalar 
de Setúbal (CHS).

“Depois de, no início do ano, nos 
terem informado que apenas podía-
mos permanecer nas instalações sem 
contrapartidas financeiras até ao final 
do mês, o CHS voltou atrás na sua im-
posição”, comenta a O SETUBALENSE 
António Caiado, técnico de emergên-
cia médica no INEM.

Na época o CHS havia, inclusive, en-
viado um e-mail dirigido à direcção do 
INEM a informar sobre “a hipótese de 
corte de água e luz nas instalações, a 
partir de Fevereiro e que a permanên-
cia dos serviços naquele edifício ape-
nas poderia ser garantida mediante o 
pagamento de uma renda. A proposta 

O Corpo de Bombeiros Sul e Sueste 
está a operar, em todo o distrito de 
Setúbal, uma ambulância dedicada 
em exclusivo ao transporte de doen-
tes suspeitos e confirmados com in-
fecção Covid-19.

Um reforço da frota de ambulân-
cias que surge após a Associação Hu-
manitária dos Bombeiros Voluntários 
do Sul e Sueste e o Centro Hospitalar 
Barreiro Montijo terem firmado um 
acordo,  com o objectivo de prestar 
apoio às populações e mitigar “os 

Depois de propor uma 
renda de cinco mil euros 
ao INEM, o Centro 
Hospitalar volta atrás e 
opta por protocolo de 
cedência de espaços

PROTOCOLO EM DESENVOLVIMENTO

CORPORAÇÃO SUL E SUESTE

apresentada pelo CHS era de 5 mil eu-
ros por mês”.

Para António Caiado, “muito desta 
nova decisão deve-se à reportagem 
publicada por O SETUBALENSE na 

época, porque a reunião foi marcada 
logo após a divulgação do caso”.

Encontra-se agora a ser elaborado 
um protocolo, entre o INEM e o CHS, 
que inclui “o pagamento de água e luz 

a cargo dos serviços de emergência 
médica, tal como possíveis repara-
ções”. Sendo este o mesmo modelo 
que outras unidades do INEM seguem, 
por todo o país.

O orçamento do INEM é garantido 
através do Ministério da Saúde, ”no 
entanto não contempla valores para 
pagamento de rendas ou aquisição de 
instalações. “Por isso, a maioria das 
unidades dependem de protocolos 
como este, para garantir a sua opera-
cionalidade”, explica António Caiado.

O INEM Setúbal divide instalações 
com a Unidade de Transição de Psi-
quiatria desde 2015.

Data em que deixou o espaço onde 
estava alocado, no campus do Hos-
pital São Bernardo, junto à entrada 
principal.

Na época, “por sugestão da direc-
ção do Centro Hospitalar, o INEM foi 
dividir instalações com o Hospital de 
Dia onde havia um anexo livre, por-
que o espaço que ocupava precisava 
de ser utilizado para outros fins”.

Nesse acordo, as viaturas do INEM, 
assim como parte da equipa, fica-
ram no espaço próximo à EN10, “à 
excepção da VMER [Viatura Médica 
de Emergência e Reanimação] e do 
médico e enfermeiro que obrigato-
riamente têm de permanecer em 
serviço, dentro das instalações do 
Hospital de São Bernardo”. 

O Centro Hospitalar de Setúbal 
foi contactado, no seguimento das 
recentes declarações do INEM sobre 
o novo protocolo, mas até ao fecho 
desta edição não foi possível obter 
resposta.

Bombeiros comandam ambulância dedicada a casos Covid-19

INEM continuará a organizar a sua operacionalidade a partir do Hospital de Dia, junto EN10

tempos de inoperacionalidade das 
ambulâncias, “face à necessidade de 
desinfeção e higienização, após cada 
ocorrência”, afirma a Corporação de 
Bombeiros Sul e Sueste em comuni-
cado.

No comando desta unidade es-
pecial a corporação de bombeiros, 
com sede no Barreiro, deixa ainda 
um apelo de “bom senso” às popu-
lações, para que “respeitem o estado 
de emergência em vigor e sigam as 
recomendações para ficar em casa”.

À semelhança desta unidade, de-
dicada exclusivamente ao transporte 
de doentes com infecção Covid-19, 
também a delegação de Setúbal da 
Cruz Vermelha comanda uma am-
bulância com uma unidade de isola-
mento, que permite o transporte de 
doentes com a máxima segurança, 
percorrendo todos os concelhos do 
distrito. 

Uma unidade que transporta, em 
média, por dia, 12 pessoas infectadas 
com Covid-19. A.M.V.

Ana Martins Ventura (Texto) 
Alex Gaspar (Fotografia)

Unidade especial percorre todo o distrito

DR
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Montijo A Santa Casa da Misericórdia 
de Canha vai receber um apoio  
de  70 997 euros da Câmara 
Municipal do Montijo para 
realizar obras no interior da 
estrutura residencial para Idosos. 
"As obras resultam de exigências 
da Segurança Social", disse o 

Misericórdia de Canha 
recebe 71 mil para obras

presidente da autarquia, ao 
apresentar a proposta, na sessão 
de câmara de quarta-feira, que 
foi aprovada por unanimidade. 
Segundo o município, "com a 
intervenção, a Santa Casa de 
Canha aumenta a capacidade 
desta resposta". 

Medida surge com o 
objectivo de proteger 
os utentes do Lar Nossa 
Senhora da Conceição e 
seus familiares

A União Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição (UMNSC) está a adoptar 
medidas mais rigorosas no âmbito 
do seu plano de contingência para 
protecção dos utentes das valências 
de lar e cuidados continuados. O Lar 
Nossa Senhora da Conceição é um 
dos bons exemplos a seguir, onde a 
sala do Centro de Dia foi transforma-
da em local de triagem e desinfecção 
para os funcionários.

Patrícia Soares, enfermeira e direc-
tora técnica desta instituição, afirma 
que “todas as medidas adotadas na 
UMNSC visam, sempre e também, “a 
protecção dos trabalhadores, porque 
apenas desta forma, é possível garan-
tir a segurança de todos os utentes”.

Entre as medidas implementadas 
pelo conselho de administração da 
UMNSC no Lar Nossa  Senhora da 
Conceição está a decisão de os fun-
cionários não levarem “a roupa do 
exterior para dentro do lar”. Para 
além desta medida, a todos os fun-
cionários “sem excepção, é entregue 
diariamente bata, touca, máscara e 
viseira, para além das luvas descar-
táveis” e é também feito um reforço 
diário para a práctica frequente de 
“lavagem e desinfecção das mãos dos 

UNIÃO MUTUALISTA 

Centro de Dia com sala 
dedicada a triagem e 
desinfecção de funcionários

utentes e dos funcionários”.
A limpeza das instalações, para além 

do rigor habitual, passa agora a ter um 
reforço de desinfecção dos puxadores 
das portas, corrimões e todos os aces-
sos de entrada e saída do lar.

Quanto à circulação nas instalações 
do Lar Nossa Senhora da Conceição 
também tem mudanças. “O acesso 
aos pisos do lar encontra-se restrito 
aos funcionários de cada piso”, tendo 
sido criadas equipas específicas para 
cada piso e “limitando-se os contac-
tos entre trabalhadores”, com o ob-
jectivo de serem reduzidos potenciais 
focos de contágio em cada piso.

Na entrega das refeições os carri-
nhos preparados com a alimentação 
de cada piso são agora deixados à 
entrada do elevador e apenas de-
pois “são levados pela funcionária 
do respetivo piso”. Na lavandaria a 
roupa também é deixada a entrada 
do elevador, em carros “próprios e 
identificados”. Com estas medidas os 
funcionários limitam a sua circulação 
pelo edifício, ficando apenas afectos 
às suas áreas de acção, “fincado o ris-
co de contágio reduzido”.

Os horários de todos os trabalha-
dores destas valências foram ainda 
alterados e o número de turnos re-
duzido, para que haja menos rotati-
vidade de pessoas a entrar e a sair no 
edifício. Segundo o concelho de ad-
ministração da UMNSC estas medidas 
implicaram “o aumento do número 
de horas diárias em cada turno”, mas 
não o números de horas realizada por 
semana.
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Mário Rui Sobral 

Testes abrangem 
utentes que vão às 
urgências dos hospitais 
de Montijo e Barreiro e 
internados

UNANIMIDADE 

Autarquia investe 37 mil euros 
em testes e isenta rendas sociais 
e concessões municipais 

A Câmara do Montijo decidiu atribuir 
ao Centro Hospitalar Barreiro Montijo 
(CHBM) 37 100 euros para a realiza-
ção de testes de despiste à Covid-19.

A medida foi aprovada, por unani-
midade, na reunião de quarta-feira 
passada, realizada por videoconfe-
rência, e é destinada aos doentes que 
se apresentem, com sintomas, "nos 
serviços de Urgência Geral e Urgência 
Pediátrica (no Barreiro) e Urgência Bá-
sica (no Montijo)", bem como aos que 
estão internados, disse Nuno Canta.

O presidente da autarquia adian-
tou que a verba permitirá adquirir 
"reagentes para a realização de mil 
testes". 

João Afonso, vereador do PSD, 
que tem defendido a realização ge-
neralizada de testes, concordou mas 

DR

considerou a medida "tímida".
Na senda de acções de combate 

aos efeitos da pandemia, o executivo 
aprovou também por unanimidade 
um pacote de medidas de “estímulo 
económico e social”, que passa por 
não cobrar as rendas das habitações 
sociais nem das concessões munici-
pais até 30 Junho.

A isenção de rendas das casas de 
habitação social municipal "abrange 
458 agregados familiares, num total 
aproximado de 1 200 pessoas”, vin-
cou Nuno Canta. 

As rendas de concessões munici-
pais ou contratos de arrendamento 
de lojas, cafés ou bancas do mercado 
municipal, também são abrangidas 
pela isenção em igual período.

Além disso, as micro, pequenas e 
médias empresas e o comércio local 
com volume de negócios inferior ou 
igual a 150 mil euros “ficam isentas 
do pagamento de taxas municipais” 
igualmente por três meses. O presi-
dente da Câmara estima que a au-
tarquia deixe de encaixar uma verba 
entre "150 mil e 200 mil euros" com 
estas medidas.

O único senão na proposta foi a in-
clusão de um ponto a referir a necessi-

dade agora "urgente" e "prioritária" de 
construção do aeroporto na Base Aé-
rea n.° 6 para "alavancar o território", 
"promover o emprego e o desenvol-
vimento económico” na região, o que 
levou o vereador comunista Carlos 
Jorge de Almeida a solicitar a votação 
da proposta ponto a ponto. Nuno Can-
ta acedeu e a vereação da CDU votou 
contra o ponto, reiterando a defesa 
do aeroporto no Campo de Tiro de 
Alcochete. Carlos Jorge de Almeida 
lembrou ainda que a proposta foi ao 
encontro de um conjunto de acções 
apresentadas pela CDU à autarquia. 

Aprovado ainda por unanimidade 
foi um apoio de 166 mil euros às duas 
corporações de bombeiros voluntá-
rios do concelho. 

Os Bombeiros de Canha vão rece-
ber 106 mil euros para aquisição de 
um veículo de combate a incêndios. 

A corporação do Montijo vai encai-
xar 60 mil euros (cinco mil euros por 
mês) para a criação de um Piquete de 
Prevenção Permanente. "Este apoio 
tem efeitos retroactivos a Janeiro de 
2020 e é realizado através de adenda 
ao protocolo de colaboração existen-
te entre a instituição e o município", 
explicou o presidente da autarquia.
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SecçãoMontijo

Mário Rui Sobral

Entrega de refeições ao 
domicílio, desinfecção 
de espaços públicos 
e instituições e tenda 
para posto de comando

MEDIDAS TÊM VINDO A SER REFORÇADAS

Município sem poupar esforços no combate 
à propagação do vírus no concelho

A Câmara Municipal do Montijo tem 
vindo a reforçar as medidas imple-
mentadas que visam o apoio e a 
segurança da população em conso-
nância com a evolução da situação 
pandémica de Covid-19.

O apoio social tem sido uma das 
áreas a merecer particular atenção 
da autarquia. A confecção de re-
feições e entrega ao domicílio às 
pessoas mais vulneráveis é um dos 
exemplos das acções asseguradas. 
As refeições “estão a ser confeccio-
nadas na Escola Básica do Areias e 
as ementas são supervisionadas pe-
la nutricionista por forma a garantir 
o equilíbrio nutricional”, revelou a 
autarquia.

A desinfecção de espaços públi-
cos tem vindo, igualmente, a ser 
desenvolvida diariamente. A acção 
é executada “pelos serviços muni-
cipais, juntas de freguesia e entida-
des externas, como a Eurosistra que 
tem um protocolo de colaboração 
com o município e esteve a testar 
um novo produto de higienização, 
que será aplicado no exterior de far-
mácias, centros de saúde, hospital, 
lares de idosos e supermercados”, 
anunciou a edilidade. O Estabele-
cimento Prisional do Montijo e a 
Escola Básica do Areias (onde são 
confeccionadas refeições escola-
res para os alunos economicamente 
mais desfavorecidos) foram já alvo 
de desinfecção a nível exterior e 
interior.

Acautelados foram já, também, 
vários meios para garantir capaci-
dade de resposta em cenário de 
agudização da crise pandémica, 
como a aquisição de uma tenda de 
campanha já instalada no espaço 
exterior da Montiagri (Parque de 
Exposições Acácio Dores).

Neste momento, o equipamen-
to foi adoptado “como Posto de 
Comando Operacional Municipal”, 
lembra a Câmara, destacando as 
características da tenda. Nuno Canta tem liderado o Gabinete de Crise da Câmara na implementação de medidas de contingência

DR

“Tem uma capacidade de 42 m2 
e inclui uma torre de iluminação em 
titânio e alumínio aeronáutico que 
ilumina uma vasta área à noite.”

Ainda de acordo com a edilida-
de, a tenda poderá vir a ser utiliza-
da “como posto da PSP ou GNR (na 
eventualidade de ser necessário 
outro espaço, caso venham a exis-
tir casos de contágio entre as for-
ças locais de segurança)” ou como 
“eventual posto de colheita ‘drive 
thru’” para realização de testes de 
despiste à Covid-19. 

As refeições 
estão a ser 
confeccionadas 
na Escola do 
Areias e as 
ementas são 
supervisionadas 
pela nutricionista

A desinfecção 
será também 
executada 
no exterior 
de farmácias, 
centros de 
saúde, hospital 
e lares 

Tenda tem 42m2 
e inclui uma 
torre em titânio 
e alumínio 
aeronáutico que 
ilumina uma 
vasta área 
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União das IPSS de Setúbal é de apoio para lares p12

Antes, já o vereador social-
democrata João Afonso, no 
decorrer desta semana, havia 
apresentado a sua posição em 
relação à realização de testes de 
despiste do novo vírus Covid-19, 
através de um comunicado. O 
documento, enviado à União 
Mutualista Nossa Senhora da 
Conceição e à Câmara Municipal 
de Montijo, refere: “Face à 
situação que atravessamos 
devido à pandemia que afecta 
em especial os mais idosos, 
seria de todo conveniente que 
os funcionários, bem como os 
serviços de apoio domiciliário 
fossem alvo de testes
 de despistagem”.

A iniciativa, segundo revela, 
“torna-se pertinente uma vez 
que os lares de idosos, como se 

pode constatar pelas notícias 
divulgadas, se podem tornar 
num dos grandes focos de 
disseminação da doença”.

“Estas instituições de 
assistência social, com o apoio 
financeiro da Câmara Municipal 
para poder sustentar este 
encargo, deveriam dar o exemplo 
internamente e incentivar os 
outros lares na salvaguarda dos 
seus funcionários e utentes”, 
lê-se na nota divulgada.

Para o vereador João Afonso 
“a autarquia deveria de se 
associar a esta campanha 
sanitária, mandando proceder 
ao levantamento de todos os 
lares existentes em matéria de 
condições higieno-sanitárias 
incluindo até os lares que se 
encontram em situação irregular”.

COVID-19  Vereador João 
Afonso defendeu medida

Residências seniores realizam testes 
de despiste a Covid-19 aos funcionários 

As instituições do concelho do Mon-
tijo com a valência de lar decidiram 
prosseguir com a realização de testes 
para despiste de Covid-19. A medida, 
decidida em conjunto com a Câmara 
Municipal do Montijo, é tomada como 
forma de salvaguardar a população 
de maior risco: os idosos. 

Numa primeira fase, a realização do 
exame vai apenas incidir nos funcio-
nários, por serem estes os principais 
suspeitos de transmissão do novo 
vírus. Assim, o despiste vai ocorrer 
“nas instituições de solidariedade 
social que têm lares/residências se-

Medida decidida 
em articulação com 
a Câmara Municipal 
do Montijo vai 
custar à autarquia 
50 mil euros

MAIS DE 200 TRABALHADORES VÃO SER TESTADOS 

DR

niores”, sendo estas a Santa Casa da 
Misericórdia de Canha, a Santa Casa 
da Misericórdia do Montijo, a União 
Mutualista Nossa Senhora da Concei-
ção (UMNSC), a Associação Caminho 
do Bem Fazer e as Residências Mon-
tepio, revela a autarquia em comu-
nicado.

Até ao fecho desta edição, O SE-
TUBALENSE conseguiu apurar junto 
de fontes ligadas às instituições que 
a Santa Casa da Misericórdia de Ca-
nha vai submeter ao teste de despiste 
87 funcionários, a União Mutualista 
Nossa Senhora da Conceição cerca 
de 130 trabalhadores e a Associação 
Caminho do Bem Fazer cerca de 20 
empregados. A Santa Casa do Mon-
tijo não quis adiantar pormenores. 

Segundo afirma Pedro Santos, que 
preside a UMNSC, “o presidente da 
Câmara Municipal revelou que os 
testes iriam estar integrados no pro-
grama do Ministério do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança Social, mas 
a autarquia disponibilizou-se para 
pagá-los a um laboratório privado, 

O  presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, reuniu-se com os responsáveis  das instituições de solidariedade social

investindo 50 mil euros em 10 mil 
testes, a dividir pelas instituições”. 

“A Associação Caminho do Bem Fa-
zer é uma instituição pequena com 
poucos idosos. Não têm os meios pa-
ra a sua realização e, assim, a União 
Mutualista propôs-se a realizar os 
seus testes”, revela, em seguida.

Com 130 funcionários a executar 
funções, o presidente da UMNSC de-
cidiu “requisitar 165 testes, para fica-
rem 20% de folga. Caso haja alguma 
situação é necessário existirem reser-
vas”. Mas a realização deste exame 
“não significa que se faça hoje e que 
amanhã não exista um caso positivo. 
É necessário partir do paciente zero. 
A partir do momento em que alguém 
dá negativo, se demonstrar sintomas 
saberemos de onde poderá vir um 
possível contágio” declara. 

 Apesar de não existirem casos re-
gistados nestas instituições, os seus 
responsáveis resolveram tomar a ini-
ciativa de proceder ao despiste, devi-
do à proliferação do vírus em alguns 
lares de idosos espalhados pelo país. 
Foi, segundo este pensamento, que a 
UMNSC “endereçou uma iniciativa ao 
presidente da Câmara Municipal do 
Montijo, no sentido de se poderem 
realizar testes aos funcionários e aos 
utentes”, conta o presidente. 

Através deste ponto de partida, as 
residências começaram a procurar 
adquirir kits de despiste para a Co-
vid-19. “Quando arrancámos com a 
iniciativa, andámos a procurar o pre-
ço dos testes como uma iniciativa 
privada. Estamos a falar de preços 
que rondam entre os 100 e os 150 
euros. A ideia seria juntar esforços 
em escala no sentido de atingir um 
valor por tecto mais económico. 
Conseguimos negociar até aos 50€ 
e foi este o valor que fomos apre-
sentar ao presidente da Câmara do 
Montijo”, acrescenta.

Com as propostas por parte das 
entidades a chegar e com a preo-
cupação a aumentar, o presidente 
da Câmara Municipal do Montijo, 
Nuno Canta, resolveu marcar uma 
reunião com os responsáveis das re-
sidências. “Ficou acordado que as 
instituições vão indicar o número 
de testes necessários, tendo o pre-
sidente assegurado o apoio finan-
ceiro a esta acção de saúde pública”, 
lê-se em nota de imprensa divulgada 
pelo município.
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Montijo

Fullquest cria Túnel de Descontaminação 
para hospitais de primeira linha

Foi fundada há quatro anos e prepa-
ra-se para apresentar um projecto 
pioneiro que promete ampliar a ca-
pacidade de resposta à prevenção 
de contágios em meio hospitalar. 
Trata-se da Fullquest, empresa do 
Montijo, que acaba de concluir um 
Túnel de Descontaminação que pode 
ser utilizado no combate à Covid-19 
nos hospitais.

Fernando Maia, 47 anos, con-
sultor da empresa, que conta com 
dois administradores e que aposta 
na produção publicitária e de projec-
tos inovadores conforme as neces-
sidades do mercado e da sociedade, 
dá a conhecer a O SETUBALENSE o 
projecto que promete contribuir pa-
ra a contenção da propagação do co-
ronavírus nas unidades hospitalares.

“Concluímos hoje [ontem] o pro-
jecto que vamos lançar ainda esta 
semana. Estamos a falar de um Túnel 
de Descontaminação para os hospi-
tais de primeira linha e visa, como o 
próprio nome indica, descontaminar 
o vestuário e calçado dos profissio-
nais de saúde antes de irem para o 
balneário para trocarem de roupa”, 
explicou o consultor.

“Este equipamento permite  efec-
tuar descontaminação quer de bac-
térias quer de vírus (virucida). E pode 
ser já utilizado na Covid-19”, garante 
Fernando Maia, sustentando que o 
projecto tem vindo a ser “acompa-
nhado por médicos que têm estado 
empenhados na luta contra o novo 
coronavírus”.

O consultor da Fullquest realça 
ainda que a empresa está “a tentar 
arranjar patrocinador para colocar 
a primeira unidade já produzida no 
Hospital Curry Cabral,  em Lisboa”, 
e acrescenta que cada túnel de des-
contaminação demora “apenas qua-
tro dias” a produzir. Neste momento, 

Mário Rui Sobral

Equipamento permite 
eliminar bactérias e 
vírus das roupas dos 
profissionais de saúde. 
Pode ser usado contra a 
pandemia

PRIMEIRA UNIDADE CONCLUÍDA É PARA O CURRY CABRAL

DR

Os funcionários da empresa a ultimar  o primeiro túnel de descontaminação

a empresa está a tratar de registar a 
patente do projecto.

Três mil viseiras ofertadas
A atenção da Fullquest na área 

da saúde, nesta fase de emergência 
nacional, não se resumiu a este no-
vo trabalho. A empresa aproveitou 
a actual conjuntura para dar apoio 
aos profissionais de saúde, nomea-
damente com a produção diária de 
viseiras de protecção que tem feito 
chegar a várias unidades hospitala-
res e forças de segurança.

“Como temos material, decidimos 
já há um mês começar a fazer gra-
tuitamente viseiras. Já produzimos 
à volta de três mil, que foram entre-
gues nos hospitais Egas Moniz, Santa 
Maria, Curry Cabral, S. Francisco Xa-
vier, Pulido Valente, Centro de Saúde 
da Amadora, hospital do Montijo e 
hospital das Forças Armadas, além 
da GNR Fiscal de Lisboa e da GNR do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros”, 
disse, lembrando também entregas 
feitas à Câmara de Ovar e à Paróquia 
de Ramada.

“Todos os dias chegam-nos solicita-
ções para doação de viseiras e vamos 
continuar a produzir e a apoiar du-
rante os próximos tempos”, concluiu.

A Fullquest, de resto, também 
se afirmou com trabalhos 
executados noutras áreas, como 
a da Protecção Civil.

“Fizemos uma torre, um totem 
linkado ao IPMA que sinaliza o 
risco de incêndio nos concelhos 
onde está instalado.”

No domínio do Ambiente, a 
empresa criou uma solução que 
contribui para a higienização do 
espaço público. “Criámos um 
‘spot' cinzeiro que sensibiliza e 
permite a deposição de beatas 
de cigarros”, revelou Fernando 
Maia, a finalizar.

Soluções Totem que previne fogos e ‘spot' cinzeiro 

Este 
equipamento 
permite 
eliminar quer 
bactérias 
quer vírus 
(virucida). 
Pode ser já 
utilizado na 
Covid-19
Fernando Maia

DR
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VENDO GARAGEM EM SETÚBAL

SITUADO NAS COLINAS 

DE SÃO FRANCISCO

CARACTERISTICAS:

• ÁREA UTIL DE 48M2;

• GARAGEM / BOX FECHADA;

• PORTÃO DE ACESSO ÀS GARAGEM COM 

COMANDO À DISTANCIA;

• QUADRO ELÉTRICO INDEPENDENTE;

• DUAS GRANDES JANELAS PARA A RUA 

O QUE LHE PROPORCIONA MUITA LUZ 

NATURAL;

• ACESSOS MUITO ESPAÇOSOS.

VALOR: 29.900€

CONTACTOS
934 861 611 / 964 910 112

INSTITUIÇÃO DE PALMELA
PRECISA DE FIEL DE ARMAZÉM 

HABILITADO A CONDUZIR 
VEÍCULOS PESADOS

OFERECEMOS

VENCIMENTO BASE COMPATIVEL

  COM A FUNÇÃO

SUBSIDIO DE REFEIÇÃO

TRABALHO DE 2ª A 6ª FEIRA, 

DESLOCAÇÕES APENAS NESTA REGIÃO

HORÁRIO DE ESCRITÓRIO

918 755 572

Classificados
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LABORATÓRIO DE 
ANÁLISES CLÍNICAS

DRA. MARIA FILOMENA LOPES PERDIGÃO
DR. ALFREDO PERDIGÃO

Horário 2ª a 6ª-feira: 08.00/12.30 - 14/18.00h
Sábado: 09.00/12.00h

Rua Jorge de Sousa, 8 | 2900-428 Setúbal
www.precilab.pt | tel. 265 529 400/1

telm.: 910 959 933 | Fax: 265 529 408

Bloco Clínico

ALMADA
265 520 716

SETÚBAL
265 094 354

SEIXAL
265 092 725

MONTIJO
212 318 392

MOITA
212 047 599
BARREIRO

212 047 599
PALMELA

212 384 894
ALCOCHETE
937 081 515

OUTROS 
CONCELHOS
212 383 228

          

Dr. Arnaldo Fernandes - Cardiologista (Director Técnico)
Dr. Agostinho Borges - Cardiologista Pediátrico/ crianças
Drª. Leonor Parreira - Cardiologista/ Arritmologista
Drª. Sara Gonçalves - Cardiologista
Dr. Delfim Lopes - Neurologista
Drª. Ivone Fernandes - Pneumologista/ doenças pulmonares
Dr. Víctor Fonseca - Pneumologista/ doenças pulmonares
Dr. Hugo Pereira - Clínica Geral
Drª. Helena Cláudio - Acupuntura

- Análises Clínicas -

Instituto de Cardiologia de Setúbal
Rua dos Comediantes nº 9A - Setúbal
TELF. 265 531 400 - FAX: 265 531 401

MANUEL 
RITA MARTINS

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Manuel Rita Martins. A família 
vem por esta via agradecer a todas as pes-
soas que se dignaram a acompanhar o fune-
ral ou que, de qualquer outra forma, manifes-
taram as suas condolências.

(1932 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

MARIA EMÍLIA 
DUARTE FERREIRA 

ESTEVÃO 
FERREIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de Maria Emília Duarte Ferreira 
Estevão Ferreira. A família vem por esta via 
agradecer a todas as pessoas que se dig-
naram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1927 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JORGE PEREIRA
DE LEMOS

A funerária Armindo lamenta informar o fale-
cimento de Jorge Pereira de Lemos. A família 
vem por esta via, agradecer a todos os que 
estiveram presentes, ou que de outra forma 
manifestaram as suas condolências, apesar 
das limitações impostas pelas actuais cir-
cunstâncias do país.

(1936 – 2020)
Participação e 
Agradecimento

JOÃO VIEIRA

A funerária Armindo lamenta informar o fa-
lecimento de João Vieira. A família vem por 
esta via agradecer a todas as pessoas que se 
dignaram a acompanhar o funeral ou que, de 
qualquer outra forma, manifestaram as suas 
condolências.

(1926 – 2020)
Participação e 
Agradecimento
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Região

Presidente da 
união distrital acusa 
segurança Social 
de coacção sobre 
instituições

INSTITUIÇÕES EM RISCO DE FALÊNCIA

União das IPSS de Setúbal quer mais 
apoios para evitar fecho de lares de idosos

O presidente da União Distrital das 
Instituições Particulares de Solidarie-
dade Social (UDIPSS) de Setúbal de-
fendeu na quarta-feira a necessidade 
de uma “maior atenção do Estado aos 
lares de idosos”, sob pena de muitos 
terem de fechar as portas.

“Se não houver um olhar atento 
para estas instituições, designada-
mente no distrito de Setúbal, e em 
particular na Península de Setúbal, 
não tenho dúvidas nenhumas de que 
há muitos lares de diversas institui-
ções legalizadas, e também alguns 
clandestinos, que podem entrar em 
situação de falência”, disse à agência 
Lusa Fernando Sousa.

O presidente da UDIPSS de Se-
túbal, que é também presidente da 
direcção da ARIFA - Associação dos 
Reformados e Idosos da Freguesia da 
Amora, no Seixal, afirma que, em vez 
desse apoio cada vez mais necessá-
rio devido aos muitos problemas dos 
lares, agravados pela pandemia da 
covid-19, as denominadas ERPI (Es-
truturas Residenciais para Pessoas 

Fernando Sousa diz que as Estruturas Residenciais estão a ser pressionadas para receberem mais idosos

DR

Idosas) estão a ser pressionadas pe-
la Segurança Social para receberem 
mais idosos.

“Está a haver coacção dos órgãos 
oficiais (Segurança Social) que nos 
exigem coisas que nós, neste mo-
mento, não podemos fazer. Querem 
libertar camas dos hospitais – e eu 
entendo que é preciso libertar camas 
nos hospitais -, mas não podemos 
colocar as pessoas em instituições 
que já não têm capacidade para as 

receber, por falta de condições e 
de pessoal”, disse Fernando Sousa, 
reiterando também o alerta para a 
possibilidade de encerramento de 
algumas destas instituições a curto 
prazo.

“Ao fecharmos a porta de uma IP-
SS com uma ERPI começa o `salve-
-se quem puder´: quem tem dinhei-
ro vai para grandes estruturas de lu-
xo, que proliferam por tudo quanto 
é sítio e cobram valores superiores a 

1 500 euros, quem não tiver dinhei-
ro vai para lares clandestinos, mais 
baratos, que cobram cerca de 500 a 
700 euros, mas que também estão a 
enfrentar grandes dificuldades”, ad-
vertiu, antecipando um futuro muito 
complicado para todo o sector.

Questionado sobre a alegada coac-
ção e eventuais ameaças explícitas ou 
implícitas da Segurança Social aos la-
res que recusam receber mais idosos, 
Fernando Sousa admitiu que não tem 

conhecimento de nenhuma ameaça 
concreta, mas acrescentou que “as 
instituições do sector conhecem mui-
to bem o outro parceiro (Segurança 
Social)”.

Referindo-se à situação da ARIFA, 
a que preside, disse que se trata de 
uma instituição com várias valências 
e um total de 125 funcionários para 
um lar de 72 idosos, muitos deles 
com demência ou dependência e 
com uma média de idades de 85 
anos, uma Unidade de Cuidados 
Continuados com 30 utentes, 70 
idosos em Apoio Domiciliário e 40 
no Centro de Dia.

Os mesmos 125 funcionários da 
ARIFA têm ainda a seu cargo um 
Centro de Convívio com 51 utentes 
e uma creche com 78 crianças, mas 
estas duas valências estão encerra-
das por decisão do Governo devido 
à pandemia do Covid-19.

“As pessoas que trabalham na 
ARIFA, como em muitas outras ins-
tituições deste género, estão muito 
desgastadas, têm medo de ser con-
tagiadas e de contagiarem os seus 
familiares. Penso que também me-
recem uma palavra de conforto do 
Governo e do próprio Presidente da 
República”, defendeu.

A agência Lusa tentou obter uma 
resposta da Segurança Social, mas 
não foi possível até ao momento.

Lusa

PROTECÇÃO PARA OS MAIS VULNERÁVEIS

Seixal abre centro para acolher pessoas sem-abrigo

O Seixal abriu um Centro de Acolhi-
mento Temporário para Pessoas em 
Situação de Sem-Abrigo. Está insta-
lado no Pavilhão Desportivo Escolar 
da Escola Secundária Manuel Car-
galeiro, em Amora, e é acompanha-
do pelo Núcleo de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo do Seixal, 
cuja coordenação técnica é assegu-
rada pela CRIAR-T – Associação de 
Solidariedade. 

Social de Arrentela; o Centro Paro-
quial de Bem-Estar Social de Fer-     
não Ferro; a Santa Casa da Misericór-
dia do Seixal; o Agrupamentos dos 
Centros de Saúde de Almada-Seixal; 
a Polícia de Segurança Pública; o Cen-
tro de Emprego e Formação Profis-
sional do Seixal; o Hospital Garcia  
de Horta e a Guarda Nacional Repu-
blicana.

H.L.

DR
Durante o dia, a CRIAR-T assegura 

o acompanhamento e distribuição 
de refeições e à noite a autarquia 
garante a segurança do espaço.

A abertura deste centro contou 
com 11 entidades como parceiras: 
a Câmara Municipal do Seixal; a 
CRIAR-T – Associação de Solidarie-
dade; o Instituto da Segurança So-
cial, IP – Centro Distrital de Setúbal; 
o Centro Paroquial de Bem-Estar 

Com capacidade para 12 pessoas 
em simultâneo, este centro de 
acolhimento possui uma área para 
confeccionar refeições, balneários e 
instalações sanitárias para homens 
e mulheres. 

No local foi ainda criado um es-
paço para isolamento destinado a 
casos de infecção por Covid-19, com 
acesso a instalações sanitárias e bal-
neário separadas das restantes.
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A situação ímpar e extraordi-
nária que vivemos nos dias 
de hoje, causada pela pan-
demia do vírus SARS-CoV-2 

e da COVID-19, veio relembrar-nos a 
importância que o acesso à Internet 
assume nos dias de hoje.

Pode dizer-se que foi no início da 
década de 70 que nasceu a Internet, 
quando um grupo de investigadores 
criou as primeiras redes experimen-
tais e um conjunto de protocolos 
de comunicação conhecidos como 
TCP/IP, os quais viriam a dar origem 
à World Wide Web, a Internet como 
hoje a conhecemos. Rapidamente 
a Internet deixou de ser uma cria-
ção experimental para passar a ser 
um fenómeno histórico que marcou 
uma profunda revolução na organi-
zação das sociedades, com amplas 
mudanças do ponto de vista cultural, 
económico e do conhecimento. No 
fundo, nunca antes uma tecnologia 
tinha transformado o mundo em tão 
pouco tempo.

Assim, torna-se evidente que uma 
das quatro prioridades do programa 
eleitoral do Partido Socialista tenha 
sido a da «sociedade digital». Que 
se tem materializado em políticas 
muito concretas, desde a aposta em 
programas de investigação na área 
da ciência de dados e da inteligên-
cia artificial ao retorno do Progra-
ma Simplex (terminado pelo último 
Governo PSD/CDS-PP). É graças a 
este programa que, mesmo em iso-
lamento, podemos fazer a renovação 
online do nosso cartão de cidadão ou 
obter o preenchimento automático 
do IRS. É também este programa que 
permitirá, no final desta legislatura, 
ter os 25 serviços mais utilizados 
pelos cidadãos e pelas empresas 
desmaterializados, simplificados e 
acessíveis online. E é graças a es-
ta ambição do nosso governo que 
Portugal entrou recentemente pa-

O acesso à Internet 
é um direito 

OPINIÃO

Filipe Pacheco

ra o D9, o grupo dos 9 países mais 
avançados do mundo em matéria de 
governo digital.

Mas o isolamento a que a maioria 
dos portugueses tem sido forçada 
nas últimas semanas lembra-nos que 
o acesso à Internet está já entranha-
do nas nossas vidas: só assim temos 
mantido reuniões de trabalho, aulas 
à distância, idas ao ginásio virtual, 
ou simplesmente preservado con-
tacto com amigos e familiares. Sem 
esta rede ficaríamos confinados ao 
isolamento quase absoluto.

E destaco as aulas à distância: 
tem sido monstruosa a capacidade 
de adaptação do nosso sistema edu-
cativo a esta realidade temporária. 
É certo que, no imediato, e por falta 
ou abandono de algumas políticas 
no passado, ficam a nu várias desi-
gualdades entre alunos e famílias, 
seja na falta de acesso à internet ou 
a equipamentos tecnológicos. Mas, 
para o Partido Socialista, nesta tran-
sição digital ninguém pode ficar pa-
ra trás. E é por isso que o Governo, 
com os estabelecimentos de ensi-
no, têm estado a fazer um enorme 
esforço para apurar que alunos não 
têm internet ou computador em 
casa, contactando operadores de 
telecomunicações e empresas para 
responder às necessidades desses 
estudantes no imediato. 

Mas a resposta terá de ser mais 
ambiciosa: é necessário garantir 
um serviço de Internet universal e 
economicamente acessível a toda a 
população. Mas é também indispen-
sável garantir que cada aluno tem 
um computador pessoal para acesso 
a recursos educativos digitais. Uma 
década depois, é caso para dizer: 
volta Magalhães, estás perdoado.

Deputado do PS

O isolamento 
a que a 

maioria dos 
portugueses 

tem sido forçada 
nas últimas 

semanas 
lembra-nos 

que o acesso à 
Internet está já 
entranhado nas 

nossas vidas 

Humberto Lameiras

Coordenadora 
das Comissões 
‘chama’ o Estado 
a ter mais atenção 
aos trabalhadores 
fragilizados

As empresas do Parque Industrial da 
Autoeuropa já despediram mais de 
500 trabalhadores temporários des-
de o início da pandemia Covid-19, dis-
se ontem o coordenador da Comissão 
de Trabalhadores da Faurecia, Daniel 
Bernardino, que prevê “poderem ser 
ainda mais”.

Para o também responsável da 
Coordenadora das Comissões de 
Trabalhadores do Parque Industrial 
da Volkswagen Autoeuropa, “quan-
to mais tempo a Autoeuropa estiver 
parada, pior vai ser para os trabalha-
dores das empesas do parque”.

Na passada quarta-feira, Daniel 
Bernardino tinha anunciado o des-
pedimento de mais de 300 traba-
lhadores precários desde o início da 
pandemia, mas um dia depois veio 
acertar este número para afirmar que 
o mesmo tinha crescido para “mais de 
500 despedimentos”, isto num uni-
verso de 10 mil trabalhadores entre 
as diversas empresas que funcionam 
no Parque Industrial da Autoeuropa, 
em Palmela.   

Em comunicado, a entidade coor-
denadora das Comissões de Trabalha-
dores do Parque Industrial denunciou 
o "despedimento generalizado de tra-

PARQUE INDUSTRIAL DA AUTOEUROPA

Empresas já despediram mais 
de 500 trabalhadores 

balhadores com contrato temporário" 
e a "aplicação de 'lay-off' em várias 
empresas", desde o passado dia 16 
de Março, e defendeu que as medidas 
anunciadas pelo Governo nos últimos 
dias não só não protegem os traba-
lhadores precários, como também 
penalizam mais os trabalhadores do 
que as empresas.

"As medidas tomadas pelo Gover-
no, a aplicação de 'lay-off' simplifi-
cado, penalizam mais os trabalha-
dores e a Segurança Social", referia 
o comunicado, salientando a isen-
ção de impostos para as empresas, 
designadamente no que respeita à 
Taxa Social Única", mas não para os 
trabalhadores, que continuam a ter 
de pagar o Imposto sobre Rendimen-
to de Singulares (IRS).

Alertava ainda a coordena as Co-
missões de Trabalhadores do Parque 
Industrial da Autoeuropa que a isen-
ção da TSU tem como consequência 
uma descapitalização da Segurança 
Social.

Ainda sobre a situação dos tra-
balhadores, diz Daniel Bernardino 
que, com 'lay-off', estes para além 
de perderem um terço do salário 
são ainda sobrecarregados com o IRS. 
Para além disso, há ainda o risco de 
“vários trabalhadores não verem os 
seus contractos a prazo renovados”, 
referia à SIC.

Perante este cenário cinzento, o 
dirigente da coordenadora das Co-
missões de Trabalhadores do Parque 
Industrial da Autoeuropa reforça que 
o Estado deveria “dar mais atenção 
aos trabalhadores que, se já estão 
numa situação vulnerável, vão ficar 
em situação mais complicada se per-
derem os seus postos de trabalho”. 

Com Lusa

DR

dia 20.
Até 19 de Abril, a fábrica de 
Palmela continuará a assegurar 
os serviços mínimos.
A Autoeuropa tinha prolongado 
a suspensão da produção até 12 
de Abril. A paragem vai, assim, 
prolongar-se por mais oito dias.

Autoeuropa 
aponta 
recomeço para 
dia 20 

A Volkswagen Autoeuropa já está 
a apontar uma data para retomar 
a produção de automóveis 
na fábrica de Palmela. Os 
trabalhadores foram ontem 
informados de que a empresa 
está a planear o regresso à 
actividade normal no próximo 
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Verdade desportiva e compromissos assumidos 
tornam conclusão da Liga em campo imperiosa
Havendo corte nas 
receitas, mais de 
metade dos clubes 
da I Liga terão 
obrigatoriamente 
de fazer corte nas 
despesas”

DR

Ricardo Lopes Pereira

Paulo Gomes, presidente do 
Vitória FC, aplaude a decisão dos 
organismos que regem o futebol 
em Portugal em concluir em campo 
o campeonato 2019/20. “Sempre 
defendemos que era imperioso 
jogar o que falta da Liga não só pela 
verdade desportiva, mas também 
pelos compromissos que temos 
assumidos”, disse, frisando que 
“as receitas do Vitória também 
dependem da sua classificação 
final”.
A declaração foi feita pelo dirigente 
a O SETUBALENSE horas depois 
de ter participado na quarta-feira 
numa reunião com os demais 
líderes dos clubes das competições 
profissionais e Fernando Gomes e 
Pedro Proença, respectivamente, 
presidente da Federação 
Portuguesa de Futebol (FPF) e da 
Liga de Clubes. O encontro debateu 
a situação actual causada pela 
pandemia de Covid-19.

Qual foi decisão mais 
importante que saiu da reunião 
que teve com os presidentes dos 
outros clubes e a Liga e FPF?
Os campeonatos vão terminar, 
independentemente da data. Há 
uma previsão de poderem terminar 
até ao final do mês de Julho, mas 
poderão inclusivamente entrar 
em Agosto. Para nós, é uma boa 
notícia porque as receitas do 
Vitória também dependem da 
sua classificação final. As ligas 
europeias estão todas de acordo. 
A época seguinte começará em 

mais de metade dos clubes da I 
Liga terão obrigatoriamente de 
fazer corte na despesa porque a 
realidade do futebol português está 
muito subjugada às transmissões 
televisivas. O Vitória não foge 
a essa regra. O clube recebe 10 
prestações e paga 10 aos jogadores 
e encaixa uma coisa na outra. A 
nossa prioridade sempre de pagar 
será sempre primeiro ao plantel. É 
ponto assente. Se houver alguma 
condicionante na receita terá de 
existir o mesmo nas despesas. 
Esta não é uma decisão minha. 
Será sempre do grupo de trabalho 
formado pelos presidentes da I 
Liga. Porquê? Porque estamos 
juntos nesta luta. É uma luta de 
todos os clubes e não só do Vitória 
ou de outro clube. Queremos estar 
juntos para tomar as decisões 
certas na defesa dos clubes. Não 
pode ser não termos nenhuma 
receita e termos de pagar todos os 
compromissos. Acreditamos que 
as dificuldades têm de ser divididas 
por todos. Estamos cá para fazer a 
nossa parte e dar a cara naquilo que 
for necessária.
As competições de formação 
deverão ser canceladas, sendo 
dada prioridade ao futebol 
profissional. Já a finalização ou 
não da Liga Revelação ficará 
ao critério dos clubes. Qual a 
posição do Vitória quanto à 
equipa de sub-23?
Entendemos que a Liga Revelação 
é importante porque permite dar 
espaço a quem tem talento e ainda 
não consegue entrar na equipa 
principal, daí termos os sub-23. No 
entanto, a Liga está a três ou quatro 
jogos do fim e não tem subidas nem 
descidas. Termos os jogadores três 
meses em casa quando podem 
estar junto das famílias e não vemos 
com maus olhos terminar a Liga. 
Para o Vitória, que está na série B, 
não faz muito sentido começar a 
fazer uma pré-época para fazer três 
ou quatro jogos que não vão ter 
influência num troféu, subida ou 
descida. Por isso, por nós, os sub-23 
podiam terminar já.

função desta. 
O Vitória defendeu desde o 
início que era imperioso concluir 
o campeonato…
Sim, é verdade. Teria de terminar 
não só pela verdade desportiva, 
mas também pelos compromissos 
que temos assumidos. Sabemos 
que estamos a viver uma situação 
anormal, mas temos de arranjar 
formas de salvaguardar os 
compromissos que cada um dos 
clubes teve em função das receitas 
que tem. 
Sobre os jogadores que acabam 
contratos até 30 de Junho a 
conclusão foi que terá que 
haver negociação entre clubes 
e jogadores para promulgar 
os contratos até ao fim da 
época 2019/20. A Liga terá que 
decidir se abre mão ou não de 
prolongar os campeonatos para 

ENTREVISTA PAULO GOMES

além de 30 de junho, sendo que 
os jogadores serão livres de 
continuar com contratos ou não 
com os clubes. A expectativa é 
de que haverá acordo entre as 
partes?
Quanto a isso nada ainda está 
concluído. O processo está em 
andamento, legalmente não se 
consegue mexer nos contratos, 
terá de haver um acordo entre 
todas as entidades. Na promoção 
do jogo, ninguém quer ficar fora 
dele e, acredito, que se vai chegar 
a um acordo em que ninguém 
fica prejudicado. Há formas de 
fazer as coisas de maneira a que 
todos tenham as suas posições 
salvaguardadas, jogadores 
incluídos, como é óbvio.
O cenário mais provável nesta 
altura é que os jogos se realizem 
todos à porta fechada?

O clube recebe 
10 prestações 
e paga 10 aos 
jogadores 
e encaixa 
uma coisa na 
outra. A nossa 
prioridade será 
sempre de pagar 
primeiro ao 
plantel. 
Acreditamos 
que as 
dificuldades têm 
de ser divididas 
por todos.
Apesar de ser o cenário mais 
provável, ainda não há a certeza de 
que os jogos sejam à porta fechada. 
É realmente estranho para quem 
joga e para quem assiste em casa, 
não podendo ajudar gritando e 
puxando pela sua equipa. Por 
outro lado, temos a oportunidade 
de poder assistir em casa, 
passando a ter o futebol como uma 
possibilidade de escolha. Abre o 
leque de opções quando as pessoas 
têm obrigatoriamente de ficar em 
casa.
Sobre a possibilidade de se 
avançar para o ‘lay-off’, não 
existe ainda uma decisão 
e aguarda-se que exista 
entendimento entre todas as 
partes. Se houver diminuição de 
receitas terá que haver cortes 
nas despesas?
Havendo corte nas receitas, 



dirigida a todos os jogadores, 
treinadores, colaboradores, 
associados e simpatizantes do clube.  
Neste sentido “pedimos a vossa 
compreensão para continuarem 
a cumprir rigorosamente as 
recomendações que as entidades 
oficiais já apresentaram e pedimos 

igualmente para sensibilizarem 
aqueles que estão próximo de 
nós para cumprirem também as 
regras de segurança. Mantem-te 
informado. Acompanha os canais 
de informação oficiais e segue a 
página ADS nas redes sociais. Vamos 
vencer, força, contamos contigo”.

Samouquense 
na luta contra a 
Covid-19 

“A vida lançou-nos este desafio, 
vamos jogá-lo com as regras que 
estão em vigor mas no final só pode 
haver um resultado: o regresso à 
normalidade da vida de todos nós” 
refere António Pinto, presidente 
da Associação Desportiva 
Samouquense, numa mensagem 
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“Pelo que se perspectiva não é expectável 
o reinício dos campeonatos”

Em entrevista a O SETUBALENSE 
o presidente do clube alentejano 
diz que em termos financeiros os 
efeitos não são muito negativos 
porque “se não há receitas também 
não há despesas” e adianta que 
“a grande perda é a ausência da 
actividade desportiva”.
Luís Raposo abordou também a 
carreira menos boa da equipa de 
futebol sénior que tem capacidade 
para se manter na 1.ª Divisão 
Distrital e por fim apelou à união 
e solidariedade entre todos, 
deixando uma mensagem de 
esperança em relação ao futuro.   

Quais os efeitos que o Covid-19 
está a causar no U. Santiago?
Qualquer paragem, suspensão de 
actividade, tem os seus efeitos 
adversos e contraproducentes, 
nomeadamente financeiros, como 
a redução de receita, desportivos, 
como a inactividade de competição, 
causando nos atletas perda de 
rotina competitiva e forma física. 
No entanto também existe a outra 
face da questão, que é a redução de 
despesas, que permite equilibrar 

O Amora integra uma comissão 
composta por uma dezena de clubes 
da qual fazem parte também Vizela, 
Fafe, Sintrense, Espinho, Olhanen-
se, Sertanense, Trofense, Lusitano 
e U. Leiria, todos do Campeonato 

José Pina

Luís Raposo, presidente 
do USC, não está muito 
optimista. A AF Setúbal 
deve tomar medidas 
em consonância com 
os  clubes e com os seus 
interesses

UNIÃO SANTIAGO DO CACÉM

FUTEBOL

a balança financeira do clube, 
nomeadamente, a inexistência 
de taxas de jogos, policiamento, 
despesas com subsídios a 
jogadores, com deslocações, para 
além de outros custos inerentes 
à actividade desportiva. Em 
termos financeiros o União SC, 
não tem grandes perdas, muito 
pelo contrário, não há receita mas 
também não há despesa que seja 
superior à receita. No entanto a 
grande perda e aspecto negativo é 
a ausência de actividade desportiva 
e competitiva para o clube e para os 
atletas.

O clube transmitiu alguma 
mensagem aos seus jogadores 
quando comunicou a suspensão 
das provas?
Sim, teve-se a preocupação 
imediata de informar todos os 
atletas, através das suas equipas 
técnicas e dos canais oficiais do 
clube, nomeadamente através 
da sua página social Facebook. 
Houve também a preocupação em 
divulgar o Comunicado Oficial da 
AF de Setúbal sobre a suspensão 
dos campeonatos, bem como as 
medidas preventivas perante o 
Covid19.

Tem havido algum plano de 
trabalho para os jogadores 
manterem a sua forma física?
Foi dada a indicação pelos 
treinadores aos jogadores de 
todos os escalões, orientações no 
sentido de exercitarem e manterem 
a actividade física, de forma a não 
haver uma quebra física muito 
acentuada.
Qual a sua opinião sobre os 
campeonatos e o que poderá vir 
a acontecer?
Em minha opinião o quadro 
competitivo está terminado. 
Pelo que se perspectiva até ao 
final de Maio, não é expectável 
o reinício dos campeonatos. 
Penso que a melhor solução para 
todos os clubes, é a AF de Setúbal 
como entidade responsável e 
organizadora de todo o quadro 
competitivo Distrital, tomar 
medidas em consonância com os 
clubes, que vá de encontro aos 
interesses dos clubes sem prejuízo 
dos mesmos, ou seja, encontrar 
soluções equilibradas e justas para 
todos. Tenho uma opinião muito 
particular sobre esta matéria.
O U. Santiago tem andado pelo 
fundo da tabela e ainda não está 
livre de perigo. Por que razão 
isto aconteceu?
O União SC passou por uma fase 
conturbada no início da pré-época 
desportiva. Tínhamos um plantel 
praticamente concluído, forte e 
com qualidade, mas com a saída 
de Pedro Duarte do comando da 
equipa e cumulativamente com a 
saída de jogadores, criou-se uma 
lacuna de treinador e jogadores 
que teve de ser resolvida no 
imediato, muito perto do início 

do campeonato, que originou 
uma corrida contra o tempo, para 
recuperar e recuperar o plantel 
dentro das possibilidades logísticas 
e financeiras do clube. Obviamente 
que estes constrangimentos, 
criaram instabilidade no seio da 
equipa o que levou com que o 
início do campeonato não fosse 
da melhor forma. Aliado a esta 
situação, tivemos também falta 
de sorte, fizemos bons jogos, os 
jogadores correspondiam em 
campo, mas faltou eficácia na 
finalização, oportunidades que a 
equipa não conseguiu aproveitar, 
tudo consequência da instabilidade 
e do desespero da falta de 
resultados positivos vivenciada 
pelos jogadores. No entanto, 
temos um plantel modesto, com 
qualidade demonstrada em campo 
e com capacidade para militar na 1.ª 
Divisão Distrital.
Quer deixar alguma mensagem 
ou acrescentar algo mais ao que 
foi dito?
Neste momento particular e difícil 
para todos nós e em especial para 
os clubes, dirigentes, equipas 
técnicas, atletas e seus familiares, 
quero deixar uma mensagem 
de esperança, confiança e 
de serenidade perante este 
momento crítico que estamos a 
viver, apelando a todos à união 
e solidariedade, colocando as 
nossas divergências de lado e 
centrar os nossos esforços no 
combate a esta pandemia, para que 
possamos voltar ao activo da nossa 
actividade social e desportiva. 
À AF de Setúbal, peço apenas 
responsabilidade social para com os 
seus associados, os clubes.

Proposta de alteração aos campeonatos nacionais

Luís Raposo, presidente da União de  Santiago do Cacém

de Portugal, que se preparam para 
entregar na Federação Portuguesa 
de Futebol uma proposta revolucio-
nária para os quadros competitivos 
desde a I Liga até aos distritais no 
âmbito do que consideram um pe-

ríodo conturbado devido à pande-
mia da Covid-19.

A proposta prevê o alargamento 
da I Liga para 20 clubes já na pró-
xima época, reduzindo para os 18 
actuais em 2021/22, enquanto a II 

Liga, onde não haveria descidas, se-
ria disputada por 28 clubes (duas 
séries de 14) nas próximas duas 
temporadas.

Os subscritores do documento 
propõem também que o Campeo-

nato de Portugal seja disputado 
em duas séries a partir da próxima 
temporada (12+12) e logo abaixo um 
prova interassociações com 56 equi-
pas, composta por quatro séries de 
14 clubes. J.P.

DR
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18:13 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
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DA05:23 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar

11:41 ~ 2.6 m ~ Preia-mar
17:48 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar

05:25 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar
11:43 ~ 2.6 m ~ Preia-mar
17:47 ~ 1.3 m ~ Baixa-mar

05:33 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
12:17 ~ 2.9 m ~ Preia-mar
18:02 ~ 1.4 m ~ Baixa-mar
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Pontos de venda  Concelho Montijo
Alegro Montijo
Lijuca Papelaria - Montijo
Papelaria Luso - Montijo
Modelo Montijo
Papelaria Anjo - Montijo
Repsol Montijo
Papelaria O Canhoto - Montijo
Intermaché Montijo
Papelaria Salvador - Montijo
Tabacaria Seixalinho - Montijo
Papelaria tabacaria Bazar - Montijo
Papelaria do Jornais - Montijo
Repsol Alto Estanqueiro - Jardia
Papelaria Machado - Alto Estanqueiro Jardia
BP - Sarilhos Grandes
Repsol de Canha

Pontos de venda do jornal O SETUBALENSE

Se a sua papelaria não está nesta 
lista ligue-nos para 265 502 716

teremos todo o gosto em colocar

Concelho de Alcochete
Papelaria tabacaria M.B - Alcochete
Papelaria tabacaria Viktorias - Alcochete
Papelaria Pina - Alcochete
Intermache - Alcochete
Papelaria tabacaria São e João - Alco-
chete


