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Fernando Alexandre

“Há muitos cidadãos Dívida externa
com perdas gravíssimas afecta retoma
de rendimento” económica

Covid-19

Números desconhecidos e vagos
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Foi fabricado nos USA

Material oferecido ainda está a
chegar ao Hospital

São mais que os homens

Desemprego discrimina
as mulheres em Guimarães
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EDITORIAL

Sinal
Amarelo...
como a
Giesta!

Um Norte, sem norte!
VÍTOR OLIVEIRA

vitor.oliveira@guimaraesagora.pt

JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES
je.guimaraes@guimaraesagora.pt

Guimarães é um concelho de imensos costumes e de “estórias” que estão
enraizadas no património de um território e que caracterizam a cultura de
um povo. Todos os anos, na noite de 30 de abril para 01 de maio, vive-se um
“Halloween” à moda do Minho - com as devidas distâncias e diabruras que um
atípico ano de 2020 nos permite fazer, em tempo de confinamento e quarentenas. Por cá, os ramalhetes de giestas, colocados no ferrolho das portas, substituem-se às americanizadas “doçuras”, precisamente para afastarem indesejáveis “travessuras” e maleitas no resto do ano. Chamam-lhe a “Dor de Burro”.
[A atribuição do nome terá surgido pelo facto da espécie feminina deste animal costumar engravidar em maio. Como o tempo de gestação é de 12 meses,
o nascimento verifica-se igualmente em... maio]. A lenda das giestas, porém,
remonta ao tempo da fuga de Jesus para o Egipto, devido à perseguição de
Herodes que ordenara a procura e morte do então “Menino Jesus”. Tendo sido
identificada a casa onde a sagrada família pernoitava, um denunciante teria
colocado um ramo de giesta na porta para que os soldados de Herodes, depois
de avisados, pudessem mais facilmente identificar a habitação e levá-lo. Por
milagre, quando os soldados de Herodes se dirigiram à cidade depararam-se
com todas as portas enfeitadas com ramos de giesta florida. E não puderam
cumprir a ordem do Mal contra o Bem. Há também outras interpretações. As
giestas amarelas, também conhecidas por “Maias”, por florirem em maio, mês
de Maria, recordam o caminho da sagrada família para o Egipto. Para se poder
orientar na viagem de regresso, Maria terá colocado giestas no seu caminho.
Já na Roma Antiga, as celebrações em honra de Flora, a Deusa das Flores e da
Juventude, davam início ao novo ano agrícola e decorriam nos três primeiros
dias de maio. Um hino à fertilidade e à vida. Uma devoção a Flora, a Mãe da
Primavera. Talvez por isso, dos 54 países que celebram o Dia da Mãe, 36
festejam-no em maio, simbólico mês do coração, fé e confiança num futuro
(mais) florido. Que neste primeiro dia de maio trabalhemos todos para isso.
Com genuína esperança, semelhante a uma pandemia.

Já não é a primeira vez que a
TAP aparenta justificar os
seus problemas financeiros, com a operação
instalada a Norte, no
aeroporto de Sá Carneiro. E a redução de voos
internacionais - que afecta
uma região exportadora, virada
para o comércio exterior e aberta ao
mundo global - é apresentada como
receita trivial para que a companhia
aérea com bandeira portuguesa,
ganhe viabilidade e resolva os seus
problemas. Como sempre e perante
casos deste género, o Norte reage
a uma só voz, com o Porto a desejar
representar um tecido económico e
social, via associações, todas sediadas
na cidade invicta. As outras associações, regionalizadas, fazem de
conta, interpretado mal que o problema não é deles. Tal como os autarcas
que só representam o norte e o seu
Município quando o governo tem cor
política diferente. O que provoca um
folclore de insurgentes, sazonais,
que se exprimem quando o governo
do país, não é da sua cor. Ou seja, os
nossos autarcas são solidários com
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Não há estratégia local para o seu combate

o governo do país, se ele for do mesmo partido, e calam-se; são contra
se ele for liderado pelo partido opositor e berram. O que dá para se
perceber que temos um coro, nortenho, de autarcas, de regiões
diferentes, desafinado, a várias vozes, deixando o regionalismo
cair, em detrimento de solidariedade política e favores partidários
- se o governo for também o seu. Uns dizem que isto é democracia,
que é normal, que os autarcas primeiro defendem o partido, e só
depois a sua região e consequentemente o seu Município, rejeitando
uma posição global, regional e justa. Perante esta divisão - partidária - o
Norte leva sempre pancada de Lisboa e Vale do Tejo: é dinheiro dos fundos
que é desviado, é recursos que não chegam cá acima, são serviços públicos que
precisam de esmolas para cumprir a sua função, no Estado a que pertencem.
Naquilo que o Norte é bom é a fazer e produzir. Produz e alimenta o país com
as exportações, trabalha para aqueles que estão na capital e fazem lá uma vida
de rei. E ficamos todos contentes. Nesta questão da TAP ninguém quer saber.
Não há uma posição regional, de insurgência contra o poderia lisboeta, o
aeroporto também vale ter voos internacionais directos como ir a Lisboa, as
Câmaras Municipais, deixam o palco todo à Câmara do Porto, cujo presidente
é o mais nortenho possível, embora sendo o líder da invicta. Nobres cidadãos,
cá de cima, estão em órgãos regionais com peso mas não fazem valer a sua
força. E o engraçado é que todos defendem a regionalização, o Norte, e a sua
comunidade, só que o fazem caladinho, dirão alguns. O que a nossa região tem
a menos é líderes, homens e mulheres, capazes de pegar numa bandeira e lutar
por ela. São todos muito tacitistas, e pouco regionalistas. São mais defensores
do status quo do que da luta por aquilo que eles sabem ser justo, são mais gente
de sofá, do que de rua. Aparentam defender a população mas defendem-se mais
a si próprios, fogem das chatices e dos problemas. E depois? Depois, Lisboa
continua a mandar no País, curiosamente, por vezes, com gente cá do Norte,
que assenta arraiais em Lisboa e dali não quer sair, seja no Parlamento ou no
Governo, ou num Ministério qualquer.

PROTAGONISTAS

Os desafios no imobiliário no nosso viver

FRANCISCO PRÍNCIPE

Administrador da Castro Wood Floors

A FRASE “...”

Faz sentido manter as taxas
alfandegárias face a alguns
países, como a China, de
forma tão desiquilibrada
como neste momento?
A sua história de vida, está
ligada ao comércio internacional, a um contacto
permanente com clientes, de outras
origens, da Europa e do Mundo. A
sua carreira está marcada por muitas
peripécias que o universo das feiras,
dos negócios e do comércio internacional proporciona. Eis um retrato
para motivar e inspirar os jovens que
abraçam esta função.

L

Em Guimarães, todos esperam
pelas empresas para absorver
a mão de obra sem actividade,
na indústria, nos serviços. E as empresas só empregam em função de
necessidades efectivas. A formação
dos sem emprego, a sua requalificação, podiam enquadrar qualquer
medida de política num contexto
da governação local e municipal,
visando a ocupação profissional.

M

A crise pode transformar a
nossa vida colectiva. E alterar
conceitos de espaços criativos que a arquitectura começava a
colocar no mercado, como espaços
de trabalho e vida conjunta. Será
que estão mesmo ameaçados ou
terão de ser reinventados, face ao
novo paradigma de vida social, de
distanciamento que um vírus nos
colocou de forma abrupta.

L

Francisco Príncipe, é um dos jovens
vimaranenses que ocupam funções
de administração nas empresas. São
eles que continuaremos a ouvir,
proximamente, para perceber como
encaram a crise do Covid-19 e que
desafios se colocam no horizonte
para as empresas exportadoras.
Advoga que a Europa deve reflectir sobre o desiquilíbrio das taxas
alfandegárias perante uma China

hegemónica num contexto de
globalização. As oportunidades
são muitas, num mercado aberto,
em que a economia vai continuar a
girar e onde os melhores produtos
e serviços são favorecidos. E o que
pode trazer de novo esta crise?
Porventura um caminho mais rápido
para a digitalização, para o trabalho
em moldes diferentes e para uma
concorrência mais digital.

Rua Teixeira de Pascoais nº 614 (Quintã)
Azurém - 4800/073 Guimarães
Tel. (+351) 253 488 800
Fax. (+351) 253 488 801

MUDAMOS
VIDAS DE DIA
PARA DIA!

www.remax.pt/go
Nº 1 EM GUIMARÃES

RECRUTAMOS
CONSULTORES
IMOBILIÁRIOS COM
OU SEM EXPERIÊNCIA
√ ELEVADOS RENDIMENTOS
√ AUTONOMIA
√ LIBERDADE

AGARRE A OPORTUNIDADE!
MARQUE JÁ A SUA ENTREVISTA
& 911 060 288
jpscarvalho@remax.pt
LÍDER MUNDIAL EM SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS
ELASTIMART - Mediação Imobiliária, Lda. - AMI 8597

√ RECONHECIMENTO

CONSTRÓI
AQUI A TUA
CARREIRA DE SUCESSO!
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DESEMPREGO
Mulheres são mais, nos números de Março

“Este concelho é para
desempregados...” mais velhos!
As mulheres são a elite (58,6%) dos desempregados em Guimarães.
Mas o exército dos sem emprego, tem uma idade para além dos 35 anos
(75,6%), o que tende a acentuar uma carteira de gente que não trabalha,
em segmentos preocupantes.
u

O

de Março, com até 12 meses de
inscrição são 3679 (apenas menos
um - 3680) que os habitantes da
vila de Serzedelo.
Ou seja, entre jovens à
procura do 1º emprego e pessoas
que deixaram de trabalhar, os
desempregados são mais que
os habitantes de quase a grande
maioria de freguesias e vilas,
com excepção de Creixomil, e
Azurém, mesmo mais que a população de cada freguesia sub-urbana.

© Direitos Reservados

desemprego
subiu em Março,
sem surpresas.
Agora há mais
desempregados do que em
Janeiro (+325)
e Fevereiro
(+396). Guimarães tem, sem
trabalho, 6166 pessoas. Curiosamente, um número maior do
que a população de oitos vilas
(individualmente consideradas e
comparadas). Só a vila de Ponte
tem mais habitantes (6610) que
os desempregados concelhios.
As mulheres continuam a ser as mais sacrificadas, no
acesso ao emprego, estável ou
temporário. Há 3612 - um autêntico regimento - neste exército de
desempregados - o que equivale a 58,6% dos sem emprego e
sem ocupação profissional. Para
melhor compreender este valor,
as desempregadas são mais que
a população residente na vila
de S. Torcato ou na freguesia de
Polvoreira.
Também no desemprego, há a discriminação do
género, o que acentua as qualidades de uma sociedade sectária,
sexista e machista, para a qual
não se encontram soluções. E
saídas profissionais.
Porventura, também
sendo maioritárias, entre os desempregados, elas se enquadram,
com mais probabilidade, num
grupo de pessoas que perderam
emprego no último ano. Os
inscritos no IEFP, segundo dados

As pessoas, há mais
tempo no desemprego, - logo
inscritos e candidatos a um novo
emprego - há mais de um ano,
são superiores à população das
uniões de freguesias de Serzedo e
Calvos ou de Conde e Gandarela.
São 2847 que esperam há mais de
um ano, uma colocação na vida
activa.

Em 2019 a economia, em
todos os sectores, conseguiu
um desempenho apreciável,
quer interna quer externamente...

Ou seja, há um desemprego recente (não superior a um
ano) de homens e mulheres, em
Guimarães, quando em 2019 a
economia, em todos os sectores,
conseguiu um desempenho apreciável, quer interna quer externamente. E como será quando a
economia abrandar? E que consequências pode ter a Covid19 na
manutenção do emprego?
O número de jovens
candidatos à procura do 1º
emprego é de 360 - o mais baixo
dos três primeiros meses de 2020
- o que significa que há 5806
candidatos a novo emprego, num
universo de 6166 desempregados
no concelho de Guimarães.
E quem são os trabalhadores à procura de uma
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O desemprego ameaça homens
e mulheres de uma exclusão da
sociedade.

ocupação profissional?
Pela sua idade, 9% ou
seja 559 - tem menos de 25 anos.
Há ainda um outro escalão intermédio, acima, de 945 desempregados (15,4%) que tem entre 25
e 34 anos. É com trabalhadores
com idade acima dos 35 anos que
se forma o maior batalhão neste
exército de desempregados: 4662
(75,6%).
Ou seja, talvez esteja aí,
à porta, algo do género, de que
“este concelho é para desempregados... mais velhos”, de meia idade,
com uma carreira de trabalho até
18 anos, o que é menos de metade
das carreiras contributivas médias
dos trabalhadores portugueses, de
40 ou 45 anos. Isto pode indicar
que o número de desempregados, com mais anos, acima de 35,
não tem parado de subir e pode
acentuar-se, o que vai contra os
desejos do país e do governo, que

Estaremos de regresso ao
antes do 25 de Abril com
longos períodos de trabalho
mas com contribuições
irrisórias...

acaba de dar um aumento mais
na idade mínima de reforma. A
Segurança Social, pode arriscar a
arregimentar uma força humana, de homens e mulheres, cuja
carreira de contribuições, seja
em parte, proveniente de longos
períodos no desemprego, o que
fatalmente terá consequências no
valor das pensões futuras. Estaremos de regresso ao antes do 25
de Abril com longos períodos de
trabalho mas com contribuições
irrisórias, dos trabalhadores para
o sistema de previdência?
O quadro dos desempregados, oferece aos empregadores,
pessoas habilitadas e qualificadas?
Os desempregados actuais também têm um batalhão de
gente cujo escalão de formação
educativa é bastante desqualificada: dos sem a antiga 4ª classe
(232), aos que têm apenas o 1º
ciclo (1591), aos que atingiram o
2º ciclo (1004) e termina nos que
atingiram o 3º ciclo, ou seja o 9º
ano de escolaridade (1155), do
ensino básico.
Ou seja, o batalhão de
trabalhadores com baixas ou
habilitações básicas, é composto
por 3982 pessoas, ou seja 64,5%
dos desempregados, para os quais
pode justificar-se um verdadeiro

programa de formação profismas também pela administração
sional, de modo a que actualizem
local, cujo governo da cidade tem
competências, que possam justide começar a olhar para estes
ficar uma mudança de profissão
números. E dar o seu contributo
ou a integração noutros sectores
para que o flagelo do desemprego
de actividade.
não seja algo conjuntural e ao
O projecto I9G - requal se possam dar contributos,
centemente apresentado pela
através da requalificação, de
Câmara - propunha uma solução
habilitações, conhecimentos e
para estes desempregados. E tamboas práticas de recuperar estes
bém para outros com formação
trabalhadores para a economia
superior. O que poderia abranger
real. É perigoso, alimentar o
também os desempregados
desemprego apenas com os
que completaram o
subsídios atribuídos pela
ensino secundário
segurança Social que
IDADE
(1406), um grupodem ter efeito
A maioria dos
po de 22,8% dos
perversos e transdesempregados
desempregados
versal na sustentem mais de 35 anos
e também os 778
tação da própria
e são eles os mais
(12,6%) com forSegurança Social
desprotegidos.
mação superior, ao
e tornar-se um
nível da licenciatura.
refúgio, temporário,
Isto pode jusde quem estaria melhor a
tificar que acções concretas,
trabalhar.
sejam implementadas, para ocuA formação profissional
par esta gente, cujos rendimentos
destes trabalhadores desemprediminuíram e foram afectados
gados devia ser mais objectiva e
pela desocupação profissional,
não se limitar a paliativos, como
para quem nem sempre se olha
os workshops ou coisas do género.
com atenção e se aguarda que o
Porque ter 64,5% de desemmercado (as empresas) os absorpregados, cuja formação não
va.
corresponderá ao que o mercado
Porém, o pleno emprego
exigirá, muitos dos quais sem
devia ser uma meta a atingir,
conhecimentos básicos de línguas
não apenas pelo governo central
e apenas com conhecimentos de

informática ao nível do utilizador
- apenas em telemóveis, é muito
pouco para quem entende que o
melhor é deixar as coisas correr, deixando acumular tensões
sociais, situações a precisar de
amparo psicológico e cidadãos
a integrar o lote dos desinteressados da vida, desintegrados de
uma sociedade que se quer justa.
Sem discriminar ninguém, por certo, há um grupo
de mais letrados e tendencialmente melhor preparados e que
pode corresponder á procura do
mercado, a quem se poderiam dar
uma oportunidade. E aproveitá-los podia ser uma missão, a
nível local, que envolveria empresas e entidades. Dos 778 com formação superior e dos 1406 com o
ensino secundário completo, com
os 360 - com formação superior
- na lista do 1º emprego, só estes
podiam justificar medidas de
política activa de emprego.
O IEFP, no seu programa de colocações, atendeu aos
pedidos de 38 homens e 48 mulheres, colocando até Março, 86
pessoas numa situação profissional activa. Mas isso só não chega.
Porque, também nos serviços do
IEFP, em Guimarães, registaram
em Março, 683 novos pedidos
(de desempregados). A tipologia
destes novos desempregados tem
várias origens: 40 encontram-se
inactivos, logo sem ocupação e
actividade, 209 foram despedidos
pelas entidades patronais, 41 despediram-se por vontade própria,
64 resolverem o seu contrato
de trabalho por mútuo acordo,
209 porque tinham ocupação
temporária, e 12 trabalhavam
por conta própria com 108 por
outros motivos a inscreveram-se
no IEFP esperando poder ter
qualquer oferta de emprego.
Veremos como será
Abril, em pela crise da pandemia
e que efeitos teve na empregabilidade em Guimarães. n
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tempo de inscrição:

q
1 Ano e +

3.612

q

q
q

mulheres

2.554

1º Emprego

3.679

q

< 1 Ano

homens

situação face emprego (à procura de):

Novo Emprego

2.487

q

género:

360

TOTAL

6.166

5.806

grupo etário:

< 25 anos

25-34 anos

35-54 anos

55 anos e +

q

q

q

q

559

945

2.374

2.288

TOTAL

6.166

nível escolar:

q

q

1.004

1.591

3º Ciclo EB

Secundário

q

2º Ciclo EB

q

q

232

1º Ciclo EB

1.155 1.406

6.166

Superior

q

< 1º Ciclo EB

TOTAL

778

colocações:

desempregados inscritos:
homens

mulheres

total

294 389 683

homens

mulheres

total

38

48

86

motivos de inscrição:

Ex-Inactivos

Despedido

Despediu-se

q

q

q

40

209

41

Fim Trabalho Trabalho Conta
Despedimento
Própria
Mútuo Acordo Não Permanente

q

64

q

209

q

12

Outros
Motivos

q

108

TOTAL

683
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IMOBILIÁRIO
André Ferreira (grupo Endutex) sobre impacto da crise no imobiliário

Projectos de coworking e coliving
podem ser afectados
u André Ferreira, administrador da Endutex, na

área do imobiliário e hotelaria prevê mudanças em
projectos, onde se devem garantir, ainda mais a
segurança sanitária. E antevê um recuo nos
projectos de escritórios, trabalho e vida comuns.
GA! - Que reacção provocou
o vírus Corona, na área imobiliária da Endutex?
AF - A reação natural é de receio
face ao desconhecido e de tentar
antecipar como os mercados e
sociedade vão reagir durante e
após a pandemia.
GA! - Que reflexões aporta esta
crise para a economia e tecido
industrial?
AF - Depois de quase uma década
sem eventos marcantes, sem que
os países tivessem feito nada que
pusesse em causa o crescimento
económico global, surge algo que

nos recorda que temos de estar
sempre preparados para enfrentar uma crise. Outra reflexão é
perceber que o tecido empresarial
nacional apresenta uma estrutura
de capitais demasiado débil e que
após muitos anos bons na nossa
economia com um mês de crise
já tem dificuldade em assegurar
os compromissos básicos.

essa mudança de paradigma deve
e vai acontecer por dois motivos:
no setor privado, exemplos como
a Apple que produz 100% na China e que parou completamente a
cadeia de fornecimento quando
a China suspendeu a sua actividade. Acredito que vão querer ter
parte da produção noutros países,
ainda que mais cara, uma forma
de assegurar produção contínua;
na UE, se esta tiver vontade
de assegurar dentro das suas
fronteiras a produção de alguns
produtos essenciais e não estar
dependente de países terceiros
numa crise como a que vivemos
hoje. Essa vontade tem de se
consubstanciar em aceitar pagar
mais pelo que é produzido cá. A
grande vantagem para Portugal é
que no contexto europeu somos
um país competitivo e temos
de estar na linha da frente para
agarrar esses investimentos.

GA! - Portugal tem de retomar
a força industrial, em parte
perdida para a China? E para
essa reindustrialização quais as
áreas/ sectores de investimento
a apostar e desenvolver? Que
vantagens/ desvantagens trouxe
ao momento actual?
AF - Não depende de Portugal
essa reindustrialização. Depende
dos mercados. Sabemos que não
conseguimos ser competitivos em
preço comparado com os países
asiáticos e por isso sem mudança de paradigma não vamos
conseguir competir. Penso é que

GA! - Que paradigmas podem
ser mudados no seu sector de
actividade em particular?
AF - Na hotelaria teremos uma

© Direitos Reservados

André Ferreira tem experiência no imobiliário para hotelaria.

“

No contexto
europeu somos
um país competitivo e temos
de estar na linha
da frente para
agarrar esses
investimentos.”

“O desafio é o
da retoma, com
menos liquidez
e com mais
desemprego.
Teremos de sair
de uma situação
depressiva.

”

preocupação dos clientes que será
a segurança sanitária. A forma
como o país tem lidado e vai lidar
com este problema será decisiva
para esse selo especial. No imobiliário, haverá recuo de alguns
conceitos mais colaborativos
(coworking e coliving), algumas
mudanças na forma de trabalhar
(escritórios) e comprar (retalho).
Veremos nestes dois segmentos
uma aceleração das alternativas
digitais. Acredito também que no
mercado de habitação se assistirá
a uma maior procura por casas
em detrimento dos apartamentos,
mas será momentâneo.
GA! - Quais os desafios que se
avistam no horizonte?
AF - O desafio é o da retoma,
com menos liquidez e com mais
desemprego. Teremos de sair
de uma situação depressiva que
é sempre difícil. Acredito por
outro lado que os bancos vão ter
financiamento abundante e barato e que os empresários e seus
colaboradores vão voltar cheios
de vontade de trabalhar. n

08

guimaraesagora.pt | abril 2020

guimarães, agora!

ENTREVISTA
Fernando Alexandre, da Escola de Economia e Gestão da UM ao nosso jornal

“A economia só será reactivada se
se recuperar a oferta e a procura”
u Na entrevista que Fernando Alexandre,

professor da Escola de Economia e Gestão da
Universidade do Minho, concedeu a “Guimarães,
agora!”, e sobre a reindustrialização da Europa,
para afastar a dependência da China, o ex-Pró-Reitor da UM, prevê uma reorganização da produção
mundial, uma redução no comércio internacional
e uma maior autonomia na produção de bens no
espaço europeu. É nesta área que Portugal tem de
estar atento para aproveitar essas oportunidades.

Quem é Fernando Alexandre?

Doutorado em Economia pela Universidade de Londres - Birkbeck College, mestre e
licenciado em Economia pela Universidade de
Coimbra. Consultor da Área de Estudos Económicos
da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Anteriormente exerceu as funções de Pró-Reitor para a
Valorização do Conhecimento da Universidade do
Minho e de Presidente do Conselho Pedagógico da
EEG/UMinho e de Diretor do Departamento de
Economia da UMinho. Entre 2013 e 2015 exerceu as
funções de Secretário de Estado Adjunto do Ministro
da Administração Interna. No âmbito de trabalhos
de consultoria, colaborou, entre outras entidades,
com o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social,
Tribunal de Contas, Associação Portuguesa de Seguradores, Microsoft Portugal. Os resultados da sua investigação têm sido noticiados nos media (Expresso,
Público, Observador, Jornal de Negócios, RTP, TVI,
entre outros). É membro do painel “Tudo é Economia” da RTP3 e colunista do jornal Observador. n

GA! - Só faltava mesmo, agora,
um problema sanitário, desfazer
a economia e impôr uma recessão. As soluções de recuperação. Já não são tradicionais?
Estão mais no futuro, do que no
passado?
FA - Esta crise tem uma natureza
diferente das crises mais graves
que já afectaram a economia
mundial no último século. A
economia mundial é também
muito diferente do que era, estando as economias dos diferentes
países muito ligadas. A actividade
das empresas depende muito do
fornecimento de bens de outros
países e também da sua procura.
Com cerca de metade da população mundial confinada em casa,
quer as condições de produção
mundial quer as condições
de procura sofreram uma
forte perturbação. Para
reactivar a economia
vai ser necessário
recuperar a oferta e a
procura.
GA! - Que influência terá a actual dívida
externa do país, que se agravará ainda mais, no desenlace
desta crise e de que modo pode
condicionar a recuperação da
economia?
FA - A dívida externa torna a
nossa economia mais vulnerável
às condições dos mercados financeiros internacionais, podendo
pôr em causa o seu financiamento e, assim, tornando mais difícil
a recuperação.

A dívida externa torna a
nossa economia mais
vulnerável às condições
dos mercados financeiros
internacionais...

“

A actividade
das empresas
depende muito
do fornecimento de bens de
outros países e
também da sua
procura.”

GA! - Dependendo Portugal do
que exportar para o exterior, de
que modo as exportações e a internacionalização das empresas,
pode funcionar se na Espanha,
França e pelo universo europeu
se sentirem os mesmos efeitos
do vírus?
FA - A resposta, também, está já
na primeira pergunta.
GA! - Quais serão os sectores,
no distrito de Braga, que serão
mais afectados? E quais serão
os que se evidenciarão no pósCovid19?
FA - Nesta primeira fase da
pandemia, os sectores que estão
associados a maior contacto
social foram os mais afectados. O
comércio, restauração e todos os
serviços que implicam contacto

O economista reconhece que a actual crise é diferente de outras.
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“É possível que
a queda do PIB
em 2020 seja superior a 10%, que
o desemprego
vai disparar, tal
como a dívida
pública.

“Fabricação de Tecidos Não Tecidos
seria uma nova oportunidade”
u É um dos mais novos do clã Joaquim Almeida a ser chamado a funções

de gestão no seu grupo empresarial. E deixa a sua perspectiva sobre a
crise do Covid-19 e os caminhos para sair dela.
GA! - Qual foi a reacção da Têxteis JFAlmeida à crise do
vírus Corona?
JA - Numa primeira fase reagimos com algum receio e
insegurança, porque não sabíamos o que ia acontecer, nem
conseguíamos ter feedback dos nossos clientes. Quando o
“Estado de Emergência” foi declarado em vários países as
encomendas começaram a ser todas adiadas e começou o
colapso, e por isso tivemos que pensar numa nova estratégia.
Essa estratégia passou por procurar mercados/negócios que
tivessem a necessitar de outros produtos que a JFA pudesse
oferecer, e temos conseguido. Neste momento estamos a
produzir roupa de cama hospitalar, máscaras
reutilizáveis, batas médicas, proteção de calçado
e toucas.

estão inflacionados,
mas quando isto voltar
à normalidade os
europeus não podem
fazer-se de esquecidos
e ir comprar ao mais
barato, se é que me
faço entender.
GA! - E para essa
reindustrialização
quais as áreas/sectores de investimento a
apostar e desenvolver?
JA - São várias, na têxtil, uma grande reindustrialização seria na
área da fabricação de
“Tecidos Não Tecidos”.

GA! - Que reflexões aporta esta crise para a
economia e tecido industrial?
JA - Na minha opinião, penso que quando esta
pandemia passar a crise vai se manter, pois o consumo vai baixar devido aos níveis de confiança do
consumidor. O turismo tão cedo não vai erguer,
e consequência disso os hotéis estarão parados e
o negócio têxtil também. Mas, teremos que dar a
volta por cima e enfrentar todas as dificuldades
que se advinham neste futuro próximo.

GA! - Que vantagens
e desvantagens trouxe
ao momento actual
esta grave crise?
JA - As vantagens é
que existe um mercado
(mercado da saúde/
hospitalar) a necessitar de material, a
desvantagem é que
o consumo normal
de produtos básicos
não está a funcionar e
precisamos dele para
as indústrias voltarem
à normalidade.

GA! - Portugal tem de retomar a força industrial, em parte perdida para a China, no início do
processo de globalização?
JA - Seria ótimo para Portugal e para a Europa. A
indústria neste momento não esta capacitada para substituir
todo o produto Chinês, mas poderá lá chegar com investimento. Esse investimento terá de ser feito com garantias
estatais, pois o nosso preço nunca será tão baixo do que o
preço Chinês, e por isso, os empresários terão de ter uma garantia de uma quota a ser produzida e comprada na Europa.
Porque é tudo muito bonito neste momento que os preços

© Direitos Reservados

GA! - Sobre o futuro: as
soluções serão locais ou regionais? Que papel podem ter as
cidades neste contexto?
FA - Na crise global, as soluções
têm de ser coordenadas
a nível global. As
soluções da UE vão
GA! - Acredita que
INDÚSTRIA
ser decisivas, mas
é pela industrialA produção muntemos de nos
ização da Europa,
dial vai ser sujeita a
preparar ao nível
de novo, que
uma reorganização com
nacional, regional
poderão surgir
redução do comércio
e de cada empresa
comportamentos
internacional.
e organização para
e novas estratégias?
ultrapassar esta crise.
Afinal, o que pode
mudar? Ou vai mudar?
GA! - O que se pode esperar
FA - É natural que haja uma
mais das Universidades?
reorganização da produção
FA - A ciência e o conhecimento
mundial, com alguma redução
nunca foram tão importantes
no comércio internacional, e
como nesta crise. Dependemos
que haja necessidade de assedelas para sairmos da crise. As
gurar uma maior autonomia na
universidades portuguesas, e
produção de alguns bens na UE.
em particular a Universidade
Portugal tem de estar atento para
do Minho, têm estado empenaproveitar essas oportunidades.
hadas em propôr soluções para
a crise e em colaborar com o
GA! - Como se avaliará e quanGoverno, com os hospitais, com
tificará o impacto económico
as Câmaras municipais e com
as empresas para encontrar
soluções. n

Têxteis JF Almeida

JOÃO ALMEIDA

desta crise?
FA - É necessário esperar mais
tempo, mas já sabemos que é
possível que a queda do PIB em
2020 seja superior a 10%, que
o desemprego vai disparar, tal
como a dívida pública.

físico (cabeleireiros, dentistas,
etc). Mas também as grandes
multinacionais ligadas ao sector
automóvel, quer por falta de componentes, quer por quebra abrupta na compra de automóveis. Na
área do têxtil e vestuário a quebra
também foi grande, dado que
empresas como a Inditex (grupo
que detém a Zara) fecharam
todas as lojas a nível mundial e
cancelaram as encomendas a empresas portuguesas, muitas delas
no Distrito de Braga.

GA! - Que paradigmas podem ser mudados no sector têxtil
em particular?
JA - Como já referi, os
paradigmas poderão
passar pela mudança
da estrutura das
empresas para oferecer novas gamas de
produtos. n
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PERFIL
Uma carreira com mais de 40 anos na exportação

António Leite: uma vida
apaixonada pelo têxtil-lar
O têxtil corre-lhe no sangue, conquistou o seu coração, ganhou lugar
na sua memória e está, em permanência, no álbum das suas
recordações. Mas há, ainda, um capítulo mais para escrever... porque a
paixão que começou acidentalmente tornou-se numa amor
verdadeiro pelo têxtil.

u

A
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ntónio Leite, de
signo leão, tem
um percurso
profissional
de 43 anos, no
sector têxtil. Fez
carreira na área
de exportação,
ponto vital de
qualquer empresa, que exporta e
se internacionaliza.
Percorreu o mundo, a
falar quase sempre inglês, conheceu pessoas, fez amigos, seleccionou clientes, viajou ao lado de
amostras, foi a feiras, fez contas
e viveu com números, em cada
venda que fazia durante as mais
de quatro décadas de dedicação à
profissão.
O balanço da sua
prestação profissional não é de

números mas de experiências e
alguns afectos porque os clientes
também se tornam amigos, que se
cumprimentam, se acompanham,
se visitam, com quem se pode
almoçar ou jantar.
Fala do têxtil-lar como
ninguém: “o produto português
tem qualidade e design, conquistou um lugar a pulso, na Europa
e noutros continentes, agrada a
vários nichos de mercado, pois,
é feito com muita dedicação por
homens e mulheres que são verdadeiros artistas, das toalhas de
mesa, de lençóis, jogos de banho, e
outras peças do nosso quotidiano,
no lar” - revela António Leite
na sua forma bem peculiar de
descrever algo que conhece bem e
reconhece quase perfeito.
O têxtil-lar, em especial,
português e vimaranense inunda
toda a Europa, depois da abertura
de Portugal ao Mundo e já no
período pós-revolução de Abril.
Nada tem a ver com o que se exportava para África, no período
anterior.
António Leite fala dos
segredos de vender bem que não
se confinam só à qualidade do
produto, mas também à qualidade do serviço, sobretudo no
respeito pelo prazo de entrega.
No seu dia-a-dia,
aprendeu a conjugar os factores
que condicionam a expedição
de uma encomenda, logo após o
comprador aceitar o negócio. Este
acompanhamento da encomenda,
fê-lo descer à estrutura produtiva, à tinturaria, à confecção

e acabamentos, quiçá fazendo
prova de qualidade do que vai ser
expedido, falando com operários
dedicados, homens e mulheres,
que também querem muito ao
têxtil.
Acredita no futuro e
na expansão e internacionalização das empresas portuguesas.
“Ainda temos tradição em fazer
bem, conhecemos como ninguém
o têxtil, em toda a verticalidade
do processo produtivo. Os nossos
trabalhadores são capazes de satisfazer os clientes mais exigentes,
apresentando soluções de produto
que nem eles próprios acreditam”.
António Leite mostra
alguma mágoa por sentir que
“parte da nossa experiência industrial possa estar a perder-se, pelo
desinteresse dos mais jovens”. De
facto, a arte de tecelões, debuxadores, costureiras, tintureiros não
está a passar para novas gerações,
“um conhecimento profundo, de
uma centena de anos, que humil-

“

O produto
português
tem qualidade
e design,
conquistou um
lugar a pulso, na
Europa e noutros
continentes.”

des trabalhadores sustentaram e
aperfeiçoaram ao longo de gerações”. É claro que há, também,
algum “medo” dos mais antigos,
de transmitir esse conhecimento
para as novas gerações. E “segredos” que podem ser perdidos para
sempre, em prejuízo do nosso
modo de fazer o têxtil.
A perda deste conhecimento, pode deixar marcas
maiores na indústria que “a falta
de matérias primas - algodão e
linho - importados de países que
são nossos concorrentes, sobretudo
da Turquia, um excelente produtor
de algodão de qualidade, com mão
de obra mais barata e cujo parque
tecnológico foi enriquecido pelos
alemães” - sustenta.
Também, a não cuidada
entrada da “família do dono” no
processo de gestão das empresas,
pode causar alguns conflitos,
“sobretudo se não acrescentarem
nada à empresa”.
Ao longo destes 43 anos,
António Leite, desenvolveu a sua
experiência de vendedor, tendo
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como regra principal, na sua
relação com os clientes “a transmissão de confiança”, um valor
que não tem só a ver com o trato
pessoal - estreitando laços de
amizade -, mas também assegurando “a garantia do produto” que
se vende, e com o “cumprimento
do prazo de entrega”.
“Criei muitos amigos, de
vários países, aos quais me ligaram
grandes amizades que ainda hoje
lembro, um património pessoal
e afectuoso inestimável e a quem
não se oferece um calendário ou
uma esferográfica, mas algo tipicamente português, como um bom
vinho ou o tradicional vinho do
Porto” - confessa quem sabe ser
um dos mais experientes profissionais vimaranenses, na área do
comércio tradicional.
Esse trunfo, leva António Leite, a sentir que “os clientes
confiavam em mim”, algo que lhe
enche o orgulho e brio profissional. Nunca teve limitações nas
relações comerciais, dado falar
fluentemente, o inglês, francês

“Não faço
distinção de
género mas
nota-se que há
mais mulheres
do que homens
nos negócios de
exportação.

e espanhol. Esta capacidade de
se exprimir em várias línguas,
foi sempre uma ferramenta de
trabalho, qual diamante com que
lapidava os seus contactos de
negócio. Nesta vida, de números,
de moedas, de preços, também
conseguiu perceber o holandês
ainda que não o falasse.
Por questões culturais,
estilos de vida, na sua vida
comercial também encontrou clientes “difíceis”, como os nórdicos,
onde por regra, os negócios se
faziam através de agentes.
Neste universo de compra e venda, a mulher já conquistou uma posição forte. “Não faço
distinção de género - revela - mas
nota-se que há mais mulheres
do que homens nos negócios de
exportação”.
É nas feiras que todos se
encontram, segundo o calendário
anual. Mas é na Heimtextil, qual
Meca do têxtil-lar, que todos
querem estar. “Continua a ser
o grande palco internacional do
sector mas também já não é o que

PERFIL

das tendências do comércio
internacional. Os hábitos de
consumo dos consumidores são
muitas vezes avaliados e alteram-se. E dá um exemplo: “há
quem não queira comprar uma
toalha de mesa porque tem de se
lavar. É uma tendência que se tem
de contornar”.
Outra observação que
se faz é a que se relaciona com
a competitividade dos produtos portugueses. “Os produtos
portugueses, são competitivos
pelo preço, pelo design e pela sua
qualidade, para além de outros
atributos. Mas a desunião entre
os empresários têxteis complica
essa competitividade e não facilita
negócios, nem estimula parcerias.
era”. A seguir, neste elenco de
Os nossos competidores são outfeiras com importância para o
ros” - defende.
sector vêm a “Maison & Object”,
França, Espanha, Suécia,
a “Market Week” (New York) nas
Alemanha sempre foram conposições seguintes.
siderados, no sector do têxtil-lar,
Reconhece que a Heimcomo mercados “nossos”. Mas agtextil tem especialidades que as
ora não há certezas. As alterações
outras feiras não têm, onde é
no mundo, obrigam-nos a vender
possível aprender, confrontar,
para mercados emergentes, mais
projectar e sentir de que modo
distantes, também mais exigentes
o sector do têxtil-lar vai
e com valor acrescentado. É
inovando na mudança.
importante que “o nosso
“É muito fácil copiar
parceiro de negócios,
CARREIRA
ali”- adianta.
seja nosso conheciMais de três
Um
do e nosso amigo,
décadas no comércio
profissional da
para que a relação
internacional
área da exportação
comercial perdure
deram experiência
viaja muito mas
no tempo e possa
invejável.
nem sempre desinfluenciar a opção
fruta da viagem. Por
de compra”. António
isso, é mas férias que se
Leite, ainda se lembra
podem concretizar as viagens
de um americano que veio a
com que sonhamos. “A minha Lisboa, no seu avião, para falar
atalha António Leite - era ir ao
com os seus clientes, 95% dos
Japão, e fi-lo ao serviço da Fateba,
quais eram de Guimarães. No
tal como aos Estados Unidos da
seu discurso, prometeu consolAmérica”. E remata: “sou um
idar as suas compras. “No ano
privilegiado pelo que conheci,
seguinte - diz - deixou de comprar
trabalhando nesta indústria”.
em Portugal”. Esta nota, confirma
A sua experiência de
que “os clientes americanos não
anos, o contacto com pessoas de
são tão fiéis quanto outros”.
diferentes países e continentes,
Agora e perante este
permitem ser um observatório
cenário do Covid-19, António
Leite, reage dizendo que “não
podemos perder a esperança”,
reconhecendo que as empresas
“vão ter de reconquistar aqueles
O contacto com pessoas
que eram os seus clientes”, porque
de diferentes países e conninguém pode traçar cenários
tinentes, permitem ser um
de curto ou médio prazo. “As
observatório das tendências dificuldades estão aí e a vida
do comércio internacional.
prosseguirá, vivendo um dia de
cada vez” - vaticina. n

A desunião entre
os empresários
têxteis complica
essa competitividade e não
facilita negócios,
nem estimula
parcerias.”

António Leite ainda se sente que pode ser útil ao mundo da exportação vimaranense.
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PERSPECTIVA SOBRE O COMÉRCIO INTERNACIONAL
Francisco Príncipe administrador da Castro Wood Floors

“O novo despertar da economia pode
trazer uma realidade diferente”
u Mais utilização de plataformas digitais, maior uso de ferramentas de actividades online, tele-trabalho

como opção, serão marcantes na vida pós-COVID19. Francisco Príncipe deixa aqui uma carteira de sugestões, de quem tem experiência avalizada no comércio internacional. Ao defender que a UE deveria ter
e manifestar vontade de reequilibrar todos os acordos comerciais que regulam o comércio internacional.

“

GA! - Como foi encarada a crise
do vírus Corona?
FP - Para acudir à repentina e
aguda crise económica que nos
aflige, não existiam, e ainda não
existem, compêndios teóricos
nem práticas de protocolo para
a sua mitigação, por parte dos
gestores, empresários e dirigentes
políticos. Claro que, para os mais
avisados, os muitos sinais negativos sobre a sustentabilidade do
crescimento da riqueza mundial
a partir de 2018, fizeram ativar
alarmes, obrigando, esses, mais
avisados, a pensar em soluções
para um novo ciclo económico
que poderia chegar a qualquer
momento. Estes, estão muito
possivelmente mais preparados
para corresponder às novas
exigências. Mas respondendo
diretamente à pergunta, eu diria,
que cada empresa, reagiu, numa
primeira fase de forma intuitiva,
recorrendo aos mecanismos de
ajuda por parte do Estado, caso
se enquadrassem, ou recorrendo a oportunidades de última
hora que o mercado pôde ainda
proporcionar, e que pudessem
equilibrar a tesouraria. Passadas estas seis semanas, temos
de ultrapassar a fase da reação,
e estruturar planos que possam
ser implementados assim que a

A Europa dever-se-ia questionar se
faz sentido neste momento manter
as taxas alfandegárias face a alguns
países, nomeadamente a China.”

economia comece a despertar, e
sim, este despertar pode trazer
uma realidade diferente, e não só
ao nível sanitário.

economia do mundo, os acordos
comerciais devem ser reequilibrados nesta fase. Não cometendo o mesmo erro dos anos 90,
querendo de uma hora para a
GA! - Que reflexões aporta esta
outra mudar todo o paradigma
crise para a economia e tecido
do comércio internacional, a Euindustrial?
ropa dever-se-ia questionar se faz
FP - Por um lado, devo dizer
sentido neste momento manter as
que, no meu caso, tenho refletido
taxas alfandegárias face a alguns
bastante mais sobre as questões
países, nomeadamente a China,
sanitárias. Esta pandemia, e suas
de uma forma tão desequilibraproporções sanitárias é algo que
da como se encontram neste
eu já não acreditava que fosse
momento. O que sempre me
possível acontecer nesta zona
obrigou a refletir durante os úldo globo. No plano económico,
timos 25 anos, sobre a economia
é evidente que deixa a nú como
e a sobrevivência e crescimento
a nossa sociedade está aldo nosso tecido industriicerçada no dinamismo
al, foi sem dúvida a
da economia, e esbrusca e precipitada
GLOBAL
sencialmente como
implementação
A globalização foi
dela depende. O
da globalização.
apressada e deixou
tecido industrial,
Este processo, mas
marcas no tecido
como peça primorprincipalmente a
empresarial que hoje
dial da engrenasua
rapidez, provosentimos.
gem da economia,
cou um enorme auterá de acelerar as já
mento de fluxos finanexistentes tendências de
ceiros do ocidente para
utilização das plataformas digitais o oriente, retirando capacidade
e outras ferramentas de atividades de capitalização e investimento
online. Também o tele-trabalho
em inovação e desenvolvimento
surge definitivamente como uma
ao tecido empresarial português,
opção para todas as empresas e
prejudicando de sobremaneira a
colaboradores, mesmo fora deste
produtividade média das emprecenário de crise.
sas, retirando-lhes competitividade no mercado global. Com
GA! - Portugal tem de conquisisto, também as contas publicas
tar à China parte da sua força
foram bastante prejudicadas.
industrial?
Enfim, fomos empobrecendo,
FP - Não estimo que seja possível
a favor, sem dúvida, de alguma
a retoma da força industrial para
população necessitada, mas em
níveis de há 20 anos, até porque a
boa parte enchendo os “bolsos” de
sociedade e a nossa economia se
poucos que se aproveitaram deste
foi reinventando. Mas, na minha
processo. Temos de lutar agora
opinião, e seguindo na esteira do
para que exista reversão nos
caminho já percorrido pela maior fluxos financeiros, que já acon-
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tece no plano dos investimentos
chineses em Portugal (perda da
nossa soberania económica), mas
agora pelo caminho do comércio de bens e serviços. A maior
abertura do grande mercado
Chinês aos produtos europeus,
abre às empresas portuguesas
enormes desafios. Os orientais
estão recetivos aos produtos europeus, mas são também bastante
exigentes no que diz respeito à
excelência dos mesmos. No que
diz respeito, ao ganho de quotas
de mercado internacionais, as
empresas portuguesas continuam
com inúmeras desvantagens competitivas face à China, e face a
empresas dominadas pela China
em países seus vizinhos.

GA! - O que será estratégico
na nova ordem económica, se
podemos falar já disso?
FP - Se em algumas zonas do globo, as questões alfandegárias são
mais justas, entram agora em jogo
os outros fatores competitivos:
a) As empresas chinesas a partir
de certo patamar entram na órbitra do Estado, e assim asseguram
financiamento para as suas operações. Obtêm aqui uma vantagem
competitiva muito forte, pelo
menos enquanto o Estado tiver
facilidade em obter divisas;
b) Também as questões fiscais são
bem diferentes. O estado social
que nos orgulha e que devemos
defender, obriga a uma contribuição de todos nós, incluindo

as empresas, facto que nos volta
a desfavorecer face às empresas
chinesas;
c) A questão da energia é das
mais importantes, e seguramente
das que mais prejudica as nossas
empresas. Todos sabemos que a
nossa sociedade investiu, e agora
paga, a energia limpa e renovável.
Tudo isso também nos orgulha,
mas como é evidente também nos
desfavorece competitivamente.
O que me espanta, é que continuamos, alegremente, a não taxar
significativamente os produtos
importados, e que são elaborados
à custa da degradação do planeta.
Todos sabemos o que se passa na
China em termos de poluição.
Seja ela na atmosfera ou nos
solos;
d) Também as questões laborais
têm aqui um papel que nos desfavorece. Neste caso não é só face
à China;
e) Para contrabalançar tudo isto,
temos um povo, o nosso, que
alicerçado por uma cultura e
costumes cristãos, se foi reinventando e sobrevivendo, e ainda
que tendo quase tudo contra si,
consegue deixar a sua marca em
todo o mundo;
Respondendo diretamente à sua
pergunta, digo-lhe francamente,
que, com vontade política, a
indústria portuguesa conseguirá
crescer, ganhando quota de
mercado na China, nos restantes
mercados globais, e também bastante importante, vamos conseguir substituir importações por
produção nacional, controlando
naturalmente a tendência inflacionista que poderá provocar, e
revertendo o déficit da balança
comercial, que se deteriorou
nos últimos anos como consequência da política de privilégio
ao consumo, em detrimento da
produção nacional.
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Francisco Príncipe acredita na capacidade exportadora de Portugal.

GA! - E para essa reindustrialização quais as áreas/ sectores
de investimento a apostar e
desenvolver?
FP - O mercado global favorece
os melhores produtos e os melhores serviços ao melhor preço.
Neste sentido todas as áreas/
sectores em que somos competitivos podem ser alvo de aposta e
desenvolvimento. Com o devido
investimento em inovação e
desenvolvimento, vários sectores
podem ter sucesso no mercado
internacional. Utilizando recursos

“Temos de ser
capazes, por
um lado, de
nos adaptarmos
sem dúvida, à
comunicação e
ao negócio
online.

”

próprios, como o turismo, a agricultura ou nossa zona económica exclusiva, ou importando
matérias-primas de outros países
para que lhes possamos acrescentar valor, acredito que Portugal
pode crescer nos mercados internacionais em todos os sectores, os
tradicionais e os que privilegiam
os serviços das startups. As startups, que derivam quase sempre
do trabalho universitário serão
sem dúvida, o principal alicerce
para o crescimento da produtividade da economia portuguesa.

GA! - Que vantagens/ desvantagens trouxe ao momento actual?
FP - A vantagem que a crise
trouxe foi a emergência para se
encontrarem soluções para a mitigação dos seus efeitos económicos, o que, de facto, obriga todas
as classes profissionais a questionarem a sua forma de contribuir
na sociedade, adicionando-lhe
valor. Claro que as desvantagens
são inúmeras, desde as questões
sanitárias, a todas as implicações
económicas que emergem das
enormes perdas na riqueza
produzida. Neste momento
temos já, para muitos cidadãos,
situações gravíssimas de perda de
rendimento, que balizará de uma
forma mais apertada o conforto e
o nível de vida dos portugueses.
Também o sistema financeiro,

que recuperava desde 2014, pode
ser bastante afetado por esta crise,
o que traz óbvias desvantagens
para a economia.
GA! - Que paradigmas podem
ser mudados no seu sector de
atividade em particular?
FP - No nosso sector em particular, temos de ser capazes, por
um lado, de nos adaptarmos
sem dúvida, à comunicação e ao
negócio online. As novas gerações
não perdoarão a quem ignorar
estas ferramentas. Por outro lado,
a inovação e desenvolvimento,
terão de ter um maior peso no
valor que a empresa consegue
adicionar aos seus produtos.
GA! - Que desafios se adivinham no horizonte?
FP - Com já disse anteriormente
na questão da retoma da força
industrial, o sucesso dos bens e
serviços portugueses no mundo,
depende sempre de cada um de
nós e da nossa resiliência perante
todos os obstáculos, mas depende
também, de líderes políticos,
neste caso, os europeus, que consigam entender a multiplicidade
das economias de toda a Europa
e que minimizem as inúmeras
desvantagens competitivas que as
empresas (portuguesas) têm, face
à concorrência global.
GA! - Que novidades podem
surgir no comércio internacional, já ou após a crise?
FP - Com toda a certeza, haverá
em todo o globo uma motivação
para que, de certo modo, se
penalize o comércio com a China
devido à pandemia. Mas todos
sabemos, que, no comércio
internacional não há caridade, e
continuarão a ter mais sucesso,
as empresas que produzam os
melhores produtos e prestem os
melhores serviços, com os melhores preços e condições. Para
isso dependem muitos fatores
que regulam o comércio internacional, e que são decisivos para a
competitividade das empresas. Na
minha opinião, a melhor novidade que poderia emergir desta
crise, seria a unidade e a vontade europeia em reequilibrar os
acordos comerciais que regulam
o comércio internacional, principalmente no que diz respeito
à China e países circundantes,
como o Camboja, o Vietname
entre outros. n
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COVID-19
Nem sempre foram acertados e completos

Uma batalha (naval) de números...
Há-os nacionais e concelhios, mas não espelham toda a realidade em
si, porque são contraditórios, insuficientes e omissos. Na CIM do Ave
- composta por Guimarães e mais sete concelhos, o panorama é de tranquilidade, com uma taxa de incidência de casos de 0,002 por habitante.
u

E

mente que há números, diferentes, para dias diferentes, com a
particularidade alguns concelhos
terem rankings que aumentam ou
diminuem, sem qualquer critério
ou justificação.
Esses números, por exemplo, estão longe de apontarem
para a realidade local, de forma
igual: o Agrupamento de Centros
de Saúde do Alto Ave (ACES),
aponta para ordens de valor mais
altos que os divulgados pela DGS
para o mesmo período.
Para além disso, são
escassos. O ACES do Vale do
Ave relata números de casos
infectados e número de casos em
vigilância. Nada se diz, apesar de
vivermos na era da informática,
sobre o público alvo afectado - só
se conhece informação nacional
deste item - o número de óbitos
registados neste período. E mesmo sobre casos recuperados, só
com a ajuda de espírito santos de
orelha é que se pode saber quem
esteve no calvário da unidade de
cuidados continuados e recuperou.
Sobre casos, em recu-

Guimarães e Famalicão são os municípios com mais incidência de infectados.
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m matéria de
números, a DGS
fala sozinha.
O que apura e
manda aplicar
é regra e lei, de
números, em
que as subidas
e descidas não
são justificadas, e
poucos sabem se os apurados são
altos ou baixos. Por isso, o melhor
é publicar, todos os dias, perto
dos noticiários das 13, repetindo vezes sem conta, a mesma
ladainha e poucas justificações
apontando para o sucedido.
Porém, há uma coisa
que os números não desmentem:
uma subida permanente de casos
e um cada vez maior número de
mortos, por esta doença combatida à base de isolamento e de
etiqueta social, da máscara, do
gel desinfectante, de testes, feitos
a conta gotas, segmentados por
grupos etários de pessoas. Os
lares e as empresas, o pessoal
que trabalha e mais perto está de
ser afectado, fazem uma lista de
prioritários.
Desde que começou a 24
de Março, com conferências de
imprensa nas tv’s, o espectáculo
dos números, continua. Com o
mesmo cenário enquadramento,
com um ou outro convidado
novo mas com números que reflectem o todo o nacional. Nada,
mesmo nada sobre qualquer
realidade local, até em termos de
balanço, quiçá por distrito.
Por norma a Ministra
da Saúde e a directora-geral, vão
ao edifício da Direcção Geral de
Saúde, debitar números, onde
se encarrega de mostrar uma
realidade não totalmente fiável.
Quem se der ao cuidado de fazer
uma contabilidade dos mapas que
a DGS distribui, verifica facil-

peração, no domicílio, onde se
num sistema, não se entende
tratam pessoas com primeiros
porque a sua divulgação deixa
sintomas, sabe-se agora pela voz
sempre dúvidas. E nunca é conda Ministra da Saúde que, afinal,
vincente.
o lar é o palco das infecções por
Vivemos, pois, com
contágio, o que pode deitar por
números que espelham a realiterra, o tão propalado slogan do
dade nacional sem a detalhar e
“fique em casa, pela sua e nossa
com números locais, por concelsaúde”. Algo estranho, sobretuho, sem uma relação mais vasta,
do, agora que o governo quer
por exemplo, com referência
o regresso à normalidade
ao distrito, ou à comunisucessiva, por segmendade intermunicipal.
tos da actividade
E o Ministério da
AVE
económica. Ou seja,
Saúde se encetaria
A CIM do Ave não
ao propalar-se que
a compilação de
tem sido fustigada
é em casa que se
dados, podia ter
pela Covid-19 segundo
infecta mais gente,
outra política de
revelam os dados
então é melhor ir
informação, na
oficiais.
trabalhar porque
divulgação de dados
no exterior já não há
regionais, até para eviperigo de o vírus se intar fugas de informação
corporar nas pessoas e alterar
e fornecimento de estatísticas
o seu estado de saúde.
sem qualquer lógica.
Neste contraditório de
Ninguém está à espera
informações, muitas vezes dadas
que sejam os médicos ou enferao modo e jeito do ex-Ministro
meiros a executar tarefas adminde Saddam Hussein para a inforistrativas porque nos hospitais há
mação, sobre a presença de amermais funcionários administratiicanos no Iraque, os portugueses
vos que podiam fazer -bem - essa
são confrontados - aqueles que
tarefa de compilação de números,
ainda têm pachorra para ouvir
sem aceder ao segredo guardado
noticiários repetitivos - com um
em processo clínico.
espectáculo de números, embeE a realidade não tem
bidos em gráficos gigantes, que
de ser escondida: antes deve de
tornam o show televisivo apelatiser retratada nua e crua, para ser
vo mas inócuo.
credível. Até para não parecer
Não se percebe que
com propaganda porque todas a
estando os números registados
entendem quando ela é real.
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COVID-19
Em Guimarães - e no
território de que faz parte integrado na Comunidade Intermunicipal do Ave - CIM do Ave, a
Covid-19 já afectou 583 pessoas,
até 30 de Abril, segundo dos dados da DGS. No mesmo período,
o ACES contabilizou 650 casos.
No território da CIM
do Ave de oito concelhos, os
casos mais complicados são os
de Guimarães (583), Vila Nova
de Famalicão (345), Os restantes
concelhos, nunca chegaram a
ultrapassar a centena de casos,
sendo o mais alto Vizela (93).

Mondim de Basto continua a não
figurar nas estatísticas. E tem zero
casos, até final de Abril.
Cabeceiras (17), Vieira
do Minho (28), Póvoa de Lanhoso (28), Fafe (92) são os restantes
municípios da CIM do Ave que
ascendem a 1208 casos.
Tendo a CIM do Ave,
oito munícipios, 236 freguesias,
1453 km2, 425 411 habitantes
(293 habitantes por km2), e
aplicando os números da DGS, o
que se regista: 0,83 casos por km2
(o isolamento social é aplicado), e
que há 0,002 por habitante.

Se aplicarmos esta ordem
de valores - casos - população/km2), a leitura é esta:
0,003 casos por habitante,
0,041 por km2.

Se aplicarmos esta
ordem de valores - casos - população/km2), a leitura é esta: 0,003
casos por habitante, 0,041 por
km2.
Em ambos os casos,

Guimarães como território único
concelhio, enquadrado na região
da CIM do Ave, os números e
leituras até nem são dramáticas.
Mas podem existir
outras realidades, essas sim
dramáticas, a título individual,
familiar ou grupo que ninguém
conhece porque a informação da
DGS, ACES e Hospital Senhora
da Oliveira, é igual a zero.
Em 38 dias, de estatísticas (números contabilizados, a
partir de 24 de Março, quando
a DGS, resolveu, desagregar os
números por munícipios. Gui-

marães registou 15,34 casos por
dia, o número por onde começou,
curiosamente, a contagem (no tal
dia 24).
Então, só os números
de Guimarães e Famalicão é que
foram indicados. Fafe veio logo
a seguir, no dia 26, tal como a
Póvoa de Lanhoso, Vizela teve os
primeiros casos a 27. E Vieira do
Minho com 3 a 30. Cabeceiras de
Basto foi o último Município a
entrar na lista com 4 casos, só a 4
de Abril. n

Ainda não chegaram todos os equipamentos doados aos Hospital

Ecógrafo portátil chegou na última semana de Abril
Algum material comprado com as dádivas de empresas e empresários
só ainda está a chegar... proveniente dos Estados Unidos da América e
não da China, de onde virão os ventiladores comprados com dinheiro
doado ao Hospital.

U

ma notícia do
Porto Canal, deu
conta de que
havia material - e
dinheiro - que
alegadamente
alguém desejava
transferir para
Lisboa, para a
governança do
Ministério da Saúde.
Esses não perceberam
que as doações de empresários
em nome individual e de empresas que representavam, e que se
juntaram num sindicato de boa
vontade e de solidariedade para
colmatar lacunas de equipamentos que ao Estado competida
suprir, só foram doadas porque
em causa estava o Hospital Senhora da Oliveira (HSO) e não o
Serviço Nacional de Saúde.
Com a ânsia de absorver tudo o que a solidariedade
de alguns portugueses permitiu
angariar, pessoas e entidades do
Ministério da Saúde, quiseram
deitar mão e aproveitar-se desta
generosidade, colocando os equipamentos adquiridos longe do
hospital de Guimarães.
Foi isso que - em parte justificou um alegado e desejado
desvio de material para a zona de

Lisboa, de quem não aceitava que
as doações visavam o Hospital
Senhora da Oliveira e não outro
qualquer. Ou o SNS.
Perante, a firmeza dos
doadores - que doavam ao HSO
em exclusivo - os equipamentos
que faziam falta, e até o processo

utilizado para adquirir o material
necessário - a pagar apenas quando os fornecedores o entregassem
no hospital -, o certo é que os
cerca de 300 mil euros angariados
começam agora a cumprir a sua
função.
Parte do equipamento
foi adquirido à General Electric,
com sede nos USA. Um ecógrafo
portátil chegou antes do fim do
mês de Abril. Há ainda ventiladores que provenientes da China
ainda não chegaram a Guimarães.
A Administração do

José Arantes dinamizou grupo empresarial para ajudar o HSO.
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u

Hospital Senhora da Oliveira, não
assumiu uma posição claramente esclarecedora, prestando
declarações apenas aos órgãos de
comunicação social que o solicitavam. E apesar de o presidente
do conselho de administração,
assegurar que o material ainda
não tinha chegado, as dúvidas
continuaram a pairar, pois, a lista
de doadores publicada na notícia
do Porto Canal era verdadeira
e apenas se tornou pública por
uma fuga de informação. A sua
veracidade era garantida porque
nela apenas não constava o
equipamento que foi comprado por alguns empresários em
nome individual, algo que só
ficou concluído no último dia
desse processo de troca de emails
entre o hospital e os empresários
envolvidos.
Algum deste material
foi encomendado quando nos
USA se notaram os primeiros
problemas com a Covid-19. E a
procura intensa, que se seguiu,
destes equipamentos, por parte
de muitos países, levou a que
fosse pago antecipadamente e no
acto da encomenda, de modo a
garantir o seu fornecimento. E
também só foi possível porque
países como a Inglaterra e os USA
só acordaram tarde para esta pandemia. E em Portugal, já António
Costa ouvia pessoas da ciência
cujo contributo para a tomada de
decisões acertadas foi essencial,
uma semana antes. n
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Uma abordagem serena
aos números

CORONA VÍRUS

DR. JOSÉ GARCIA
Um vírus não é um ser vivo, é um organismo acelular, extremamente pequeno (menos de 0,2 µm), que tem que
infetar a célula de um hospedeiro para sobreviver e se reproduzir. Um vírus pousado numa superfície perderá
a sua vitalidade após algum tempo, conforme o grau de humidade e a exposição à luz solar. São conhecidas
mais de 130 espécies de vírus, catalogadas por famílias e subfamílias. Quando é descoberto um novo vírus que
infecta um ser humano, não se conhece:
a) se ele se propaga entre seres humanos, ou só entre animais e humanos;
b) como é que essa propagação acontece entre os seres humanos (tosse, fezes, etc.);
c) quanto tempo demora entre o contágio e o aparecimento de sinais e de sintomas de doença;
d) se todos os infetados apresentam todos os sinais e sintomas, ou se só alguns;
e) que órgãos atinge no corpo humano, de que forma e com que gravidade;
f) quais os grupos etários com maior probabilidade de infeção e/ou morte;
g) quais as medidas eficazes na contenção do contágio entre humanos;
h) quais as necessidades em cuidados de saúde.
Aquando do aparecimento de um novo vírus que provoque uma epidemia ou pandemia nenhum país pode estar
preparado para a combater, pois não sabe:
a) qual a dimensão da população que será atingida;
b) que órgãos e sistemas vão ser comprometidos;
c) qual o tipo de equipamento de prevenção e de tratamento e em que quantidades serão necessários;
d) que tipo de instalações dedicadas serão precisas;
e) qual o sistema industrial preparado para suprir as necessidades com a rapidez necessária, etc.
O vírus SARS-COV-2 pertence à família dos coronavírus e provoca a doença intitulada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como COVID-19. Importa referir que a maioria das pessoas tem pelo menos uma infeção
com os coronavírus comuns ao longo da vida uma vez que são uma causa comum de infeções respiratórias:
leves a moderadas de curta duração; ou graves.
COVID-19 - UM OLHAR RETROSPETIVO:
- 01 de dezembro de 2019 - primeiro caso na China;
- 12 de janeiro de 2020 - primeira morte na China. Nesse mesmo dia a China partilhou pela sociedade científica mundial o ADN do novo tipo de coronavírus;
- 13 de janeiro de 2020 - primeira morte fora da China;
- 25 de fevereiro de 2020 - primeiro caso na Europa;
- 30 de Janeiro de 2020 - a OMS declara estado de emergência global;
- 02 de março de 2020 - primeiro caso de doença em Portugal;
- 11 de março - a OMS declara a situação de pandemia, data em que em Portugal já havia 59 casos, 36 dos quais
na região norte;
- 20 de março de 2020 - em Portugal são ultrapassados os 1.000 casos, 506 dos quais casos na região norte;
- 04 de abril de 2020 - ultrapassados os 10.000 casos;
- 19 de abril - ultrapassados os 20.000 infetados;
COVID-19: MEDIDAS DE COMBATE DE UMA EPIDEMIA E/OU PANDEMIA:
A primeira medida é a “contenção” cuja finalidade é:
1) impedir a propagação descontrolada;
2) conseguir saber “quem contagiou quem”;
3) quantas pessoas são contagiadas em média por um doente;
4) calcular, com base na experiência de outras situações semelhantes, quais os prováveis números de infetados,
número de casos a internar e de óbitos;
5) equipar os serviços de saúde com o necessário e correto (de acordo com a gravidade) equipamento, assim
como os vários tipos de atendimento aos doentes, etc;

Quando o número de doentes aumenta e deixa de se conseguir saber exatamente “quem contagia quem”, e se reconhece que já há propagação comunitária, inicia-se a fase de mitigação, a que corresponde um nível de alerta e
de resposta mais elevados. Pretende-se que o aparecimento de novos casos
seja lento, evitando um número elevado de casos em pouco tempo (pico) e
também que não atinja os grupos de maior risco. Nesta altura, há necessidade
de tomar medidas que alteram o comportamento humano (encerramento de
escolas, comércio, constrangimentos na circulação, etc.)
COVID-19: UM OLHAR SOBRE OS “NÚMEROS” DA PANDEMIA
EM PORTUGAL
A Direção Geral de saúde (DGS) emite diariamente um relatório de situação.
É esse documento que contém os dados oficiais compilados a nível nacional
e que são comunicados às entidades de saúde a nível mundial. Nele encontram-se vários dados a saber:
1 - Casos novos:
a) O diagnóstico da doença só é possível através de resultado positivo ao teste
do SARS-COV-2. Inicialmente, para se poder realizar o teste, havia que cumprir cumulativamente duas condicionantes: ter estado em zona de epidemia
declarada e ter sintomas (conhecidos) da doença. Numa segunda fase estes
pressupostos alteraram-se, com o desaparecimento da condicionante de ter
estado em zona epidémica. Numa terceira fase os pressupostos alteram-se novamente com o desaparecimento de necessidade de ter sintomatologia para a
realização de testes (iniciativas municipais, lares, etc);
b) A análise de casos novos em números absolutos não é, per si, a mais importante para uma avaliação “profunda” da situação. É necessária na fase inicial
da epidemia para tentar desenhar as curvas de crescimento e as projeções
dos vários elementos de análise da epidemia, assim como para preparar as
necessárias respostas. A partir deste valor podem determinar-se: 1) a variação
diária e percentual de casos novos - que tem estado a diminuir desde 18 de
março-; 2) o fator de crescimento (número de pessoas infetadas por cada
doente) - que tem estado situado entre 0,34 e 2,32 ( com um pico de 3,66 a
18 de abril ) sendo o valor ideal abaixo de 1 (não se sabendo exatamente qual,
mas mais próximo de 0,0) -;
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Os restantes doentes deviam ficar no domicílio,
em isolamento, por forma a que a propagação da
doença fosse contida...

“”

c) Outro cálculo importante é o do “número de casos diagnosticados
por um determinado número de habitantes”. Fazendo esse cálculo
considerando todos os casos registados no país em relação à população nacional temos o dado médio nacional - presentemente perto
de 250-. Este valor varia de região para região e de concelho para
concelho, pelo que é importante perceber a situação em regiões mais
pequenas, para eventuais medidas locais - como no caso de Ovar -.
Estes dados têm que ser bem interpretados, pois a título de exemplo,
o concelho com maior valor nacional é Vila Nova de Foz Côa que, com
(apenas) 80 casos e com uma população de 6.569 habitante apresenta
uma média de mais do que 1.250 por 100.000 habitantes, ficando à
frente de todos os concelhos com mais casos absolutos;

d) Em Portugal todos os casos de doenças transmissíveis e outros riscos em saúde pública são obrigatoriamente registados numa plataforma eletrónica (SINAVE – gerido pela Direção Geral de Saúde) pelos médicos, pelos serviços de
saúde pública, pelos laboratórios, pelas autoridades de saúde e por outras entidades dos sectores público, privado e
social. Relativamente às notificações da COVID-19, em 18 de abril, 80% das entradas no sistema eram inseridas pelos
laboratórios e, destas, 40% tinham uma validação médica prévia.
Notas sobre o SINAVE para a perceção do mecanismo do mesmo: 1) perante a suspeita de doença, o médico faz
o primeiro registo (notificação) neste sistema; 2) perante a existência de resultado positivo, o laboratório introduz
tal informação (notificação) no sistema; 3) essas notificações são encaminhadas para as autoridades de saúde locais
que, se validarem o caso, iniciam o inquérito epidemiológico e tomam as medidas necessárias à contenção da propagação e, posteriormente, encaminham a notificação para a autoridade de saúde regional que, se validar o caso, poderá
determinar a existência de, por exemplo, um surto, etc. Esta autoridade compila os vários dados regionais e elimina notificações repetidas (várias ao mesmo doente, várias análises positivas da mesma pessoa) recebidas dos vários
Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) ou mal alocadas à residência do doente e, encaminha o(s) caso(s) para a
DGS. A DGS volta a validar o caso, nomeadamente através da eliminação de notificações repetidas recebidas das várias
regiões que estejam mal alocadas à residência oficial do doente, atualizando as estatísticas da doença, divulgando e
encaminhando para entidades internacionais Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) e OMS.
Ao longo deste processo há decisões automáticas, as que se situam entre a notificação e chegada do alerta à autoridade
de saúde local. Há ainda decisões manuais que correspondem ao encaminhamento dos casos da autoridade de saúde
local para a regional e, desta, para a DGS. De qualquer forma, as decisões de validação, ou não, dos casos é feita num
formulário do sistema SINAVE.
e) Este hiato temporal justifica que o relatório diário da DGS reporte diariamente a um universo de “cerca de” 85% dos
casos confirmados, isto é, todos aqueles que já seguiram desde a notificação, a nível local, até à DGS, a nível central.
Assim, e com base nos dados de 30/04/2020, se não houvesse mais nenhum caso novo, dentro de dias o relatório em
vez dos 25.045 casos diagnosticados reportaria “cerca de” 29.815 casos.
f) Outra forma de acompanhar a evolução da situação é através do número de infetados ativos por dia, valor que se obtém diariamente, subtraindo ao número de casos novos o somatório de casos recuperados e de óbitos. O pico máximo
deste dado foi em 10 de abril de 2020 com um valor de 1.462, estando hoje o valor de 77, semelhante à fase inicial da
epidemia (83 no dia 16 de março).

2 - Casos suspeitos e doentes em vigilância:
a) Inicialmente com as mesmas regras de 1-a), e passada a fase de contenção, o valor de casos suspeitos deixou de ser
importante, pois muitas pessoas passaram a ser testadas sem qualquer sintomatologia ou contacto prévio com doente
conhecido. O seu valor numérico é igual ao somatório dos casos positivos, acrescido dos negativos e dos que estão a
aguardar o resultado do teste.
b) Da mesma forma que em relação aos casos novos, o valor absoluto dos suspeitos perde importância para a análise da
variação percentual, que vem diminuindo desde 17 de março, com um ou outro pico “sem importância”.
c) Os casos em vigilância correspondem, principalmente, aos contactos de doentes conhecidos, que são acompanhados pelos serviços de saúde pública.
3 - Doentes internados:
a) Se na fase de contenção eram internados todos os doentes com COVID-19, na fase de mitigação passaram a ser internados unicamente os casos com justificação clínica para tratamento hospitalar. Os restantes doentes (cerca de 86%
dos infetados) deviam ficar no domicílio, em isolamento, por forma a que a propagação da doença fosse contida, quer
nos conviventes, quer na comunidade. De acordo com os dados recentes quanto às formas de contágio, este isolamento não aconteceu, tenha sido por incúria desses doentes e/ou familiares, e/ou pelo número elevado de habitantes por
habitação, e/ou falta de condições físicas das habitações/lares para o cumprimento de tal medida;
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Os números absolutos de óbitos também não
são considerados tão importantes na análise de
situação...
b) O número de casos internados desdobrado em internamento em
enfermarias e internamento em Unidades de Cuidados Intensivos
(UCIs) é aquele que mais preocupa as entidades de saúde pela necessidade de resposta pronta (capacidade de internamento, número de
meios humanos especializados, equipamento sofisticado, tratamento
adequado e cura);
c) Felizmente, o número de casos internados em UCIs nunca foi superior a 31,94% dos internados, apresentando um valor médio 21,29%,
sendo que, desde 18 de abril, o valor estabilizou à volta dos 18%;
d) O tempo de internamento, impossível de calcular com base nos dados divulgados pela DGS, varia com os órgãos e sistemas atingidos
no doente, a gravidade dos casos e a capacidade e possibilidade técnico-científica dos serviços instalados. Importa referir que nenhum
SNS pode estar permanentemente preparado para uma epidemia em
que a maioria dos doentes necessite de ventiladores durante semanas,
ou apresente, por exemplo, uma insuficiência renal que implique a
realização de hemodialise.
4 - Óbitos, letalidade e mortalidade:
a) Em qualquer surto (aumento repentino do número de casos de
uma doença, contagiosa ou não, numa região específica), epidemia
(um surto que acontece em diversas regiões), pandemia (epidemia se
espalha por diversas regiões do planeta) ou doença, os óbitos são o
sinal evidente da qualidade dos serviços, da capacidade dos mesmos,
da existência de meios, das medidas sanitárias e politicas tomadas.
b) Os números absolutos de óbitos também não são considerados
tão importantes na análise de situação, ao contrário das taxas de letalidade e de mortalidade. A taxa de letalidade é a proporção entre o
número de mortes por uma doença e o número total de doentes que
sofrem dessa doença, ao longo do mesmo período de tempo. A taxa
de mortalidade é a proporção de mortes durante um ano e por cada
(normalmente) 1.000 habitantes.

c) A análise à taxa de letalidade pode fazer-se dia-a-dia ou na totalidade do tempo (desde o dia 1 até a data de observação). De igual forma podemos analisar o fator de crescimento da letalidade. Este valor
diminuirá com um menor número de óbitos, mas também com um
aumento de casos diagnosticados (maior número de testes positivos).
d) Na observação da taxa de letalidade por região constata-se que o
maior valor é na zona centro.
5 - Distribuição por regiões, concelhos e com mais pormenor dentro de um concelho:
a) Da mesma forma que a doença se desenvolve diferentemente nos
vários continentes, tal também acontece nos países e dentro deste nas
várias regiões e concelhos;
b) São múltiplos os desencadeantes para que tal aconteça, nomeada-

“”

mente (primeiro os favoráveis a um baixo número de doentes e propagação da doença);
c) Clima principalmente quente e seco versus frio e húmido;
d) Tipo de construção solarenga e arejada versus edifícios (em altura) com janelas herméticas, compartimentos sem
janelas e elevadores;
e) Edifícios (habitação, comércio e serviços) com arejamento natural cruzado versus ar condicionado de circuito fechado e/ou de orientação do ar horizontal;
f) Alta densidade populacional versus baixa densidade populacional;
g) Alta densidade habitacional versus baixa densidade habitacional;
h) Grande concentração de idosos (lares, etc) versus equitativa distribuição etária;
i) Grande utilização de transportes coletivos versus grande utilização veículos individuais;
j) Grandes superfícies comerciais versus comércio de rua, comércio em locais arejados e ao ar livre;
k) Locais de trabalho amplos, arejados, com luz natural versus locais sobrelotados, sem as necessárias condições para
a implementação das regras de distanciamento físico, sem luz natural, com ar condicionado de circuito fechado ou
horizontal;
l) Respeito pelas regras de higiene das mãos e dos espaços, do afastamento entre pessoas, da utilização de máscaras,
versus a ausência de qualquer um destes e, ou ainda, a sua má utilização (máscara mal colocada sem tapar convenientemente o nariz e a boca, utilização de luvas sem fazer a sua higiene frequente);
m) Cumprimento correto das regras de contenção, quarentena e isolamento, versus o seu incumprimento.
n) Nesta pandemia tem-se verificado que na zona norte quer o valor absoluto de doentes, quer o valor de doentes por
100.000, é o mais elevado do país.
COVID-19 - COMENTÁRIOS FINAIS:

Portugal teve a sorte de começar a ter casos da doença com um atraso temporal relativamente a outros países, o que
permitiu reunir conhecimento e evitar improvisar ou seguir ensinamentos de outras epidemias ou de simulacros que
não se adaptavam de todo à realidade do COVID-19. Pena é que não haja, agora, o mesmo delay relativamente ao retomar da vida à normalidade possível. Ao longo deste tempo de crise houve muitas diretrizes que foram resultantes de
pressões não técnicas, ora políticas (nacionais e/ou locais), ora dos fazedores de opinião. Neste momento parece que
não vão ser pressões técnicas de saúde, mas as económicas as que vão modelar o fim do confinamento. Tal poderá ser
um risco desnecessário, uma vez que nesses termos o início desse momento de descompressão deixa de acontecer com
o mesmo tempo de delay relativamente ao resto dos países europeus. Ao mesmo tempo coloca-se outra questão - desconfinar todo o país em simultâneo ou começar pelas zonas identificadas com menor probabilidade de contágio? Mais
uma vez, a pressão surge de áreas do sector económico e de outras fazedoras de opinião, que não parecem respeitar em
absoluto as recomendações técnicas. Se fosse a técnica a “comandar” o que acontece relativamente à pandemia neste
país, estar-se-iam a desinfectar escolas fechadas há mais do que 14 dias?
O desconfinamento é necessário quer por questões económicas, quer por questões de saúde. São inúmeras as pessoas
que não recorrem atualmente aos serviços de saúde ora por medo de contágio ora por desconhecimento de que os
mesmos continuam a funcionar no atendimento relativo às outras doenças, ora pelo aparecimento de depressões e
outras doenças resultantes da “clausura”.
Agora que os cenários mais dramáticos previstos por alguns não se confirmaram (33% de crescimento diário, centenas
de mortos por dia, colapso do SNS em duas a três semanas, ventiladores que não chegariam, anuncio diretrizes para
escolher entre quem vive e morre, etc.)...
Agora que Portugal está num honroso 3º lugar entre os que mais testam... Agora que dos insuficientes 1.145 ventiladores que tínhamos antes do início do COVID19, “apenas” foram ocupados no dia pior 256…
Agora que muita despesa foi realizada através de ações sem estratégia e por impulso...
Agora e quando se continua a não se saber quase nada sobre esta doença...
Agora que há que esperar meses ou anos pelo aparecimento de um tratamento eficaz, de uma vacina e que, além disso,
haja imunidade de grupo através de muitos doentes leves, embora poucos por dia...
Agora que há que transformar os hospitais de campanha em cuidados continuados (tão insuficientes para as necessidades antes do Covid-19) para tratar, em continuidade, os novos doentes crónicos...
Agora que já estamos mais próximo de saber os dados dos concelhos que tiveram menos de três casos da doença e que
não aparecem, por questões deontológicas, nos relatórios diários da DGS (p.ex. Mondim de Basto)...
Agora que foi inicialmente exigida pela população, e depois aceite pelas várias entidades, a quarentena e a divulgação
de dados de doentes a entidades extra SNS (o que raramente se conseguiu no passado nos casos rebeldes de tratamento de contagiantes com tuberculose e HIV, por exemplo)...
Agora que, além das palmas aos profissionais da saúde, se reconheceu publicamente o desinvestimento na saúde e a
necessidade do “subsídio” por parte da sociedade, assim como a necessidade de “contrações públicas fora das regras”...
Agora recordo parte das últimas palavras da imunologista Maria de Sousa, uma das mais conceituadas a nível mundial e
vítima mortal do COVID-19 - “não se trata de uma guerra, pois um vírus que não é inteligente não pode ser o inimigo.
O inimigo somos nós que transportamos o vírus para a próxima pessoa a quem dermos um abraço”. n
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PRODUTOS
Empresa vimaranense lança no mercado produto para o sector da saúde

“Washy Clogs” são socas
antiderrapantes e de fácil desinfecção
A Covid-19 abriu a porta a novos negócios e
a novos produtos que não apenas de material
sanitário...

A Toworkfor “também
apoiou outras unidades de saúde, fora
de Guimarães, como
um acto de solidarieToworkfor criou
dade, por exemplo
umas socas que
em Vila do Conde ,
se adaptaram
onde está sediada a
bem às funções
Aloft”, adianta Albano
dos profissionFernandes, que está
ais de saúde. A
à frente de um grupo
sua concepção
que emprega mais de
foi conseguida
250 pessoas e fechou
com os testeo último exercício
munhos de
com uma faturação de
alguns homens e mulheres que
18 milhões de euros,
trabalham no sector da saúde, de
tendo registado “um crescimento
Houve empresas que não desperdiçaram a oportunidade de inovar.
modo a ter um produto fiável e
de 10% no primeiro trimestre deste
desta soca foi possível, devido ao
usável.
ano”.
facto “de termos no grupo uma
As socas “Washy Clogs”
As “Washy Clogs”
empresa como a Aloft, especialista
são resistentes, leves e antidertambém estão disponíveis na
no desenvolvimento tecnológico de
rapantes, podem ser lavadas e
loja online da Toworkfor para
solas técnicas e calçado injetado, e
desinfectadas na máquina de
profissionais de farmácia, limconseguimos juntar esforços - com
lavar. Estas características são
peza, restauração e outras áreas
a Aloft a adaptar a produção garantidas pela empresa vimaque devem estar constantemente
criando uma soca hospitalar em
ranenses Toworkfor, com sede em
higienizadas - quase a preço de
tempo recorde” - explica
Tabuadelo.
custo, assegura a empreAlbano Fernandes.
“Fomos contactados por
sa. Há dois modelos
SOCAS
Foi desta
unidades de saúde de Guimarães,
disponíveis, um a
As “Washy Clogs”
forma que nascecomo a de Nespereira, de São
15,40€ e outro a
revelam-se um
ram as “Washy
Nicolau e de Serzedelo, e outros
19,80€.
produto que o mercado
Clogs”, socas
centros hospitalares, que nos desaAlbano Ferda saúde pode
clássicas em PVC
fiaram a criar socas hospitalares
nandes, explica,
absorver.
ou SEBS, “conesterilizáveis em autoclave, por
a formação do
fortáveis, leves e que
uma questão de proteção contra
preço destas socas:
possuem boa resistência
a contaminação”, afirma Albano
“Não temos um PVP de
à abrasão e desempenho
Fernandes, o CEO da AMF Safety
referência, uma vez que este
antiderrapante”, garante o mesmo é um produto que acabou de ser
Shoes, que é uma das maiores
gestor do grupo vimaranense.
empresas europeias de produção
criado e com um objetivo muito
“As primeiras centenas
de calçado de segurança e é
específico. Mas se fizer uma breve
de pares que produzimos foram
mais conhecida pela sua marca
pesquisa de benchmarketing verá
todas oferecidas às unidades de
Toworkfor.
que um produto com característisaúde locais aqui de Guimarães”.
O desenvolvimento
cas semelhantes às “Washy Clogs”
facilmente se encontra acima 30%
a 50% do valor que nós temos
online”, confirma.
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PSICOLOGIA EM TEMPOS DE COVID-19

opinião

Bárbara
Lima
Psicóloga

u

dinamicamente.psic@gmail.com

O que é e que consequências
psicológicas podem estar
associadas?
Covid-19 é o nome, atribuído pela Organização Mundial da Saúde, à
doença provocada pelo novo coronavírus SARS-COV-2. Os
coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infeções nas
pessoas. Normalmente estas infeções estão associadas ao sistema
respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou evoluir
para uma doença mais grave, como pneumonia. Os sintomas mais
frequentes associados à infeção pelo covid-19 são febre (temperatura
≥ 38.0ºC); tosse; dificuldade respiratória (ex: falta de ar). O período
de contágio (tempo decorrido entre a exposição ao vírus e o aparecimento de sintomas) é atualmente considerado de 14 dias. A transmissão por pessoas assintomáticas (sem sintomas) ainda está a ser
investigada. Além de respeitar as medidas de prevenção para nos
proteger do covid-19, é essencial prestarmos atenção à nossa saúde
mental. No meio dessa situação é normal sofrermos com uma série de
efeitos psicológicos. Os fatores como o isolamento social, limitação
ao espaço da habitação (confinamento) e o peso da incerteza, podem
afetar, e muito, a nossa saúde mental. O isolamento prolongado gera
stress. Uma das medidas que estão a ser tomadas para prevenir o
contágio do coronavírus e, inclusive para lidar com a doença quando
os sintomas são leves, é ficar em quarentena. Este período de
isolamento dura catorze dias. Neste contexto, vários investigadores
apontam que a partir do décimo dia de isolamento a saúde mental fica
vulnerável. A partir do décimo primeiro dia surge o stress, o
nervosismo e a ansiedade. Deste modo, se houver uma restrição de
mais de catorze dias, os efeitos serão ainda mais complexos e difíceis
de lidar, pelo menos para a maioria da população. Nesta situação o
papel de quem convive, nomeadamente, com crianças e idosos, é
muito relevante e pode ser preponderante na estabilidade emocional.
É fundamental escutar sem julgamento, ser claro, objetivo e simples
nas instruções, manter a paciência, ser empático e solidário com o
outro, ajudar o outro a expressar sentimentos e expressar-se
corretamente ao outro, sempre com o princípio da beneficência e
não-maleficência. O medo de contrair a infeção. Uma das consequências psicológicas mais evidentes do coronavírus é o medo da infeção.
Quando uma situação de epidemia ou pandemia se alastra, (o termo
pandemia é usado para descrever situações em que uma doença
infeciosa ameaça muitas pessoas ao mesmo tempo e no mundo
inteiro, enquanto que epidemia tem como foco apenas um país) a
mente humana tende a desenvolver medos irracionais. Não importa
que tenhamos informação confiável. As indicações de medidas de
segurança, como lavar as mãos, manter uma distância de mais de um
metro, o uso de máscaras, têm pouca relevância para a nossa mente.
Gradualmente, vamos desenvolvendo mais medos, até que eles se
tornam cada vez mais infundados. Podemos desenvolver um medo
irracional de que a infeção irá despoletar na diminuição da oferta de
alimentos, ou de que os nossos animais de estimação sejam transmissores, entre outros. São, assim, situações limite às quais não
precisámos chegar. Para isso, devemos, conscientemente, questionar-nos acerca dos factos que sustentam este medo. Geralmente

concluímos que não se
tratam de factos mas, sim
construções mentais e
tomando consciência desta
realidade o medo deixa de
fazer sentido. O cansaço e a
frustração. Esta consequência é a mais óbvia. No
contexto onde a interação
social é reduzida, no qual
reina o silêncio nas ruas e
somos obrigados a ficar no
nosso lar, é inevitável o
aparecimento da irritação.
Podemos combatê-lo de
muitas formas, como bem
sabemos e, como somos
diariamente estimulados,
pelos vários meios de
comunicação acessíveis. No
entanto, com o passar dos
dias, semanas e até meses a
incerteza cresce e surge,
imperativamente, a
frustração. Não podemos
manter os nossos estilos de
vida e nem a liberdade de ir
para onde queremos e estar
com quem queremos, e essa
situação gera emoções mais
complexas que podem
colocar em causa a nossa
saúde mental. Nesta
situação devemos tentar
manter as rotinas mesmo
com as restrições aplicadas,
nomeadamente, manter
horários de sono e alimentação, organizar o tempo e
espaço para as diversas
atividades a executar,
praticar exercício físico e
reservar algum tempo para
cuidarmos de nós mesmos.
Outra consequência
psicológica é a sensação de
que podemos não ter acesso
a bens básicos, por carência
de produtos e/ou por
insuficiência económica.
Quando idealizarmos que os
mesmos estão em falta é fácil
iniciarmos comportamentos
baseados no pânico. No
contexto de epidemia ou
pandemia, a mente age por
impulso e um desses efeitos
são as compras compulsivas.
Devemos lembrar, por
exemplo, a clássica pirâmide
das necessidades proposta
por Abraham Maslow. Na
base da mesma está o facto
de que o ser humano
precisar de satisfazer as

A resiliência e a constante procura pelo bemestar e equilíbrio pessoal são ferramentas
imprescindíveis para a superação...

“”

necessidades fisiológicas, (fome, sede, sono, respiração, digestão,
higiene, abrigo, entre outros) de forma a manter o corpo saudável e
garantir a sua sobrevivência. Este cenário de incerteza leva-nos a
focar a atenção nesta prioridade e, como consequência, compramos
desmedidamente e entramos em pânico por anseio de não a conseguirmos satisfazer. Não queremos que nos faltem bens básicos, no
entanto, não importa que os nossos mercados estejam com problemas de abastecimento e/ou que as farmácias tenham falta de
medicação. A nossa mente faz-nos acreditar que alguns bens estão
indisponíveis e que devemos fazer de tudo para os conseguir. Nesta
situação devemos avaliar o que temos e o que realmente precisamos,
através de, uma triagem realista e consciente, priorizando apenas o
essencial indispensável. A desconfiança é também uma consequência
psicológica desta pandemia. Esta é uma situação nova para todos nós,
mesmo a nível científico não existem certezas absolutas relativamente
ao covid-19, existem sim, várias investigações em decurso. A própria
DGS (Direção Geral da Saúde) já formulou e reformulou várias
comunicações ao País. As notícias e informações são várias, ambíguas, com fontes distintas e muitas vezes incompletas e contraditórias, por falta de dados. Tudo isto, leva-nos a pensar que
podemos não estar a receber toda a informação. Chegamos assim a
um ponto onde a incerteza é superior à certeza e então a mente
humana desconecta-se da realidade e desconfia naturalmente. A
desconfiança popular torna-se o pior inimigo neste contexto,
podendo provocar pensamentos de dúvida, crenças com base em
teorias da conspiração que longe de ajudarem dificultam a resolução
de qualquer problema. Neste caso a solução passa por não sermos
fundamentalistas e afastarmos pensamentos fixos e extremistas,
avaliando cada informação sem interpretações absolutas nem
tendenciosas. Uma das preocupações mais evidentes nesta situação
são, as pessoas com transtornos psicológicos, uma vez que provavelmente ficarão ainda mais vulneráveis. A população mais sensível,
nomeadamente, as pessoas com depressão, com fobias, com
ansiedade generalizada, transtornos obsessivos-compulsivos, podem
sofrer muito mais neste contexto. Assim é importante que os mesmos
tenham suporte e não passem estes dias sozinhos. Há um fator
evidente e altamente perigoso entre as consequências psicológicas
do coronavírus. Estamos a falar do pensamento negativo e de
catástrofe. Aquele que antecipa o pior, que nos diz que vamos perder
o emprego, que nada mais será igual, que acabaremos infetados, que
alguém querido irá morrer, que a economia vai quebrar, entre outros.
Temos de evitar dar atenção a esse género de pensamentos. Sabemos
que estamos a viver uma crise sem precedentes, contudo, a resiliência e a constante procura pelo bem-estar e equilíbrio pessoal são
ferramentas imprescindíveis para a superação. É importante
cuidarmos da nossa saúde e seguirmos com as medidas de prevenção
sem desvalorizar a nossa saúde mental. Sabemos que passar mais
tempo em casa não faz parte dos nossos hábitos comuns, especialmente para as novas gerações. No entanto, no lugar de transformar a
imposição das autoridades em motivo de desconforto emocional, é
possível aproveitar a quarentena para reavaliar a vida e o seu
propósito. E, também, melhorar o autoconhecimento, instruir-se,
divertir-se e reforçar laços sociais e familiares. É importante
prestarmos mais atenção à nossa respiração, afastarmo-nos de
conflitos interpessoais e intrapessoais, dar o nome certo às emoções
quando elas nos invadem, de forma a diminuir o poder que elas
exercem sobre nós. Em tempos de crise devemos manter a calma,
criar alianças, todos devem ajudar para superar esta situação que com
certeza irá passar.
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As ruas cada vez mais desertas, o medo cada vez menos escondido.
Guimarães passa pela guerra e tenta-se que a guerra passe o menos possível por Guimarães. Apetece dizer que ser conquistador é também, por
vezes, ficar quieto, acantonado, perceber que o grande lutador também
precisa, por vezes, de deixar de lutar: para perceber o que fazer de seguida,
para evitar golpes que possam ferir com gravidade.
O mundo não pára de rodar, nós é que deixámos de rodar com ele. Deixámos de ser os corredores constantes, em veloz contenda contra o tempo.
Olhamos mais para nós, para o que somos; olhamos mais para quem está
connosco. Somos mais pessoas, enfim.
Em Guimarães, como no mundo, tudo está a mudar. Estamos menos
vaidosos, menos fanfarrões. Mais pessoas. Aos poucos, percebemos que a
ostentação era vã - e vai continuar a ser. Regressámos à base. À bondade
colectiva.
Nos hospitais, e alguns cá fora, há heróis que enfrentam o bicho olhos nos
olhos. A esses, resta pedir que combatam por nós. Oxalá aqui estejamos todos, no final disto tudo, para lutar por eles, pelos direitos que eles merecem
ter: que eles têm de merecer ter.
Até lá, deixemo-nos estar, assim, exactamente assim, parados. E só assim
a caminho da cura. n

Licenciada em Psicologia

u

“O mundo não pára de
rodar, nós é que deixámos
de rodar com ele”

Patrícia
Ferreira

Efeitos Psicólogicos
da Pandemia
O momento presente coloca-nos num contexto pandémico, para
o qual poucos de nós encontram paralelo na sua história de vida.
Muitos terão ainda memórias de situações de elevada depressão
social e económica. Esses muitos que constituem agora o maior
grupo de risco e vulnerabilidade. Esses muitos que enfrentam
agora o mesmo desconhecido que todos nós. O impacto do
isolamento social, para além das óbvias consequências ao nível
da proteção da saúde, do provimento das necessidades primárias
do quotidiano, da questão económica e da proteção do trabalho,
da educação, implicou um reajuste interno para cada indivíduo.
Esse reajuste centra-se na maior consciência e reflexão sobre o
que somos, que papel ocupamos na sociedade, da importância
das relações interpessoais e sociais na nossa vida. Como nos diz
Saramago “É preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos
se não saímos de nós”. E agora olhamos para dentro. O ser humano tem a capacidade de se adaptar e reagir, dentro da diversidade
de cada um, às mais variadas circunstâncias. É capaz de mobilizar
e ativar diferentes respostas para as situações que enfrenta e
avançar. Contudo, o confinamento, a que cada um de nós, de
forma repentina, se viu obrigado a reorganizar-se de modo a que
todas as suas dimensões de vida pudessem acontecer no mesmo espaço, impacta interiormente. Esta reorganização prática
implica na verdade uma maior reorganização mental, emocional e
psicológica. As entidades públicas e privadas têm assertivamente

Procurar ajuda é sempre um ato de coragem,
de inteligência emocional. Somos mais fortes
juntos!

“”

conseguido mobilizar apoios e solidariedade para suportar as
redes de emergências criadas. No apoio aos mais vulneráveis e
frágeis da sociedade. O apoio psicológico ressalta aqui como
uma das respostas cuja importância será cada vez mais notória no
decorrer do tempo. Sobressairá no regresso a uma vivência que
se quer o mais normal possível, mas onde o igual nunca será o
mesmo. Onde se repercutirão os efeitos do confinamento na necessidade de enfrentar um novo ritmo de vida, de estabelecimento
de relações interpessoais e sociais onde inevitavelmente muitos
hábitos têm que ser recriados. Sentir-se-á no regresso dos diferentes papéis de cada um ao seu espaço natural: família, parentalidade, amigos, trabalho. Neste movimento para retoma gradual ao
quotidiano, poder-se-á observar um “aumento das perturbações
de foro mental, e aumento de reações que embora adaptativas
revelam sintomatologia moderada a grave que necessita de intervenção especializada” (Ordem dos Psicólogos). Procurar ajuda
é sempre um ato de coragem, de inteligência emocional. Somos
mais fortes juntos!
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Heróis prováveis
Nunca como antes ficou tão evidente o quanto todos precisamos de todos e o quão importantes - e vitais - são algumas
das profissões de que tanto nos esquecemos ou que tão arrogantemente menosprezamos. Se uma grande parte de nós
pode estar confinada, protegida de contágios, trabalhando
em casa, uma outra parte tem que continuar a sair todos os
dias para manter os serviços essenciais a funcionar e para
garantir que a cadeia de abastecimento não se interrompa,
vencendo o medo, correndo riscos, muitas vezes separando-se da família. Claro que, desde logo, obviamente, os
profissionais de saúde em que há a enaltecer a sua dedicação, a entrega, a superação que os leva a enfrentar o risco
de peito feito - mas, também, os técnicos que mantêm os
equipamentos operacionais e os auxiliares, os bombeiros,
os funcionários dos lares e residências de terceira idade. E,
uma vez mais, refiro também os que trabalham nas empresas
de águas, nas empresas de eletricidade, nos operadores de
comunicações, os camionistas, os que se ocupam da recolha
de lixo, os empregados dos supermercados, os agentes de
segurança, os farmacêuticos, os motoristas de transportes

públicos, os carteiros,
os operários fabris cujas
fábricas ainda laboram,
os entregadores de tudo,
os donos e empregados
de pequenas mercearias, e tantos, tantos
outros. A todos esses
nunca agradeceremos o
suficiente. E seria bom
que a nossa memória,
que é fútil e fugidia,
nunca os esquecesse.
Devemos-lhes tanto.
Uma parte significativa
das pessoas infectadas
pelo corona serão,
certamente, pessoas
com essas profissões.
Só ligados à Saúde, se
bem registei, serão mais
de mil e quinhentos os
que já foram infectados.
Para nós que, quando
vamos ao supermercado,
chegamos a casa e nos
lavamos e relavamos e
que temos mil cuidados
com as coisas que trouxemos (e fazemos bem),

A todos esses nunca agradeceremos o suficiente.
E seria bom que a nossa memória, que é fútil e
fugidia, nunca os esquecesse...

“”

imagine-se os riscos que as pessoas que circulam, que lidam
sabe-se lá com quem, com o quê, correm. E, no entanto, todos os dias têm que fazer frente à inquietação e ir à luta. Não
sou moralista e detesto a caça aos culpados de cada vez que
acontece alguma coisa. Mas esta situação da covid-19 que, à
primeira vista, parecia uma treta sem relevância, um corona
como tantos outros, veio a revelar-se a gota de água que fez
transbordar o desconchavo que é este mundo. Os países
paralisados, as ruas desertas, as lojas fechadas, as escolas
vazias, silenciosas, grande parte das fábricas paradas, alguns
países a deixarem morrer ao abandono os seus mais velhos
ou os mais pobres, mortos a serem deixados à espera de
vaga na morgue, enrolados em plástico ou enfiados em caixões de cartão ou enterrados em valas comuns - tudo coisas
impensáveis nestes tempos que julgávamos de abundância,
nestes tempos que julgávamos civilizados. Para concluir, um
dia que tenhamos que voltar à normalidade, à ‘nova normalidade’, certos de que ainda corremos riscos - conscientes de
que são sempre muitos os riscos que corremos porque essa
é a nossa natureza, frágil, efémera, vulnerável - tendo que
vencer o medo, é bom que nos lembremos de quem nunca
pôde estar resguardado, de quem, todos os dias, venceu o
medo para que nós, os fantásticos e os melhores do mundo,
pudéssemos estar resguardados.
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A vida depois do
Vírus...
Quando começamos a ouvir falar do Coronavírus no final de
2019, ninguém pensava nas consequências para a sociedade
moderna e os enormes desafios que nos seriam colocados.
Passados cerca de 4 meses, as vidas ainda se vão acomodado
a novas rotinas, hábitos e comportamentos. Esta azáfama
de resguardo e proteção prioriza a saúde, aliás como tem de
ser, passando para segundo plano outras dimensões sociais e
económicas fundamentais para o funcionamento e equilíbro
comunitário. Estas dimensões são por esta hora secundarizadas, contudo é fundamental pensar no dia de amanhã,
no renascer do mundo real e da economia. A este nível a

prioridade terá de ser
dada, no meu entender,
à estabilização das PME
(pequenas e médias
empresas), responsáveis
por mais de metade do
volume de negócios total
do país e que representam
cerca de três quartos dos
empregos em Portugal.
Ao nível local as prioridades deverão assentar no
comércio, serviços e produtores locais. Esta micro
economia, não é apenas
importante para a recuperação da economia no
seu geral, no pós Covid,
mas é também essencial
para o equilíbrio social
das pequenas comunidades como é a nossa. A
este propósito a Junta de

As autarquias locais tem um papel crucial neste
trabalho, nuclear e de proximidade, criando
sinergias e mais-valias...

“”

Freguesia de São Torcato deu já início a um projeto que visa
dinamizar, estabilizar e alavancar os negócios locais, dando
enfase à necessidade de comprar o que é nosso e apoiar os
pequenos produtores e artesãos da Vila de São Torcato. Este
ciclo socioeconómico faz parte da matriz desta terra, contribuindo para o seu desenvolvimento sustentável. Estes apoios
estendem-se à parte burocrática, com respostas no terreno
através do projeto São Torcato +Empreendedor. Estes são desafios novos, para os quais ninguém está devidamente preparado. Temos de ser resilientes e capazes de antecipar cenários.
As autarquias locais tem um papel crucial neste trabalho,
nuclear e de proximidade, criando sinergias e mais-valias na
promoção e dinamização deste tipo de negócios locais. Cabe
portanto a cada um, materializar este conceito, comprando o
que é Português e se possível comprando no comércio local e
aos nossos pequenos produtores. A vida depois do vírus... É
portante um enorme desafio coletivo, mas que cada um de nós
tem uma palavra decisiva.
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Confinados
Do quarto da frente, pela janela que elegi como posto de vigia,
observo a rua deserta e o horizonte expectante – nada, quase nada,
apenas distância e ausência humana, um paradoxo que a cidade afinal
suporta. Encontro no reflexo da vidraça um sorriso resignado em
pequenas coisas - um gato a atravessar ineditamente sem pressa, um
vizinho com o seu cão perscrutando à volta, um estranho a regressar,
atento, à base com o seu saco de pão. Este confinamento afasta-nos
de um mundo que se tornou impeditivo de liberdades e hábitos sem
os quais a vida se torna cinzenta: já não há o copo de fim-de-tarde
nas esplanadas, ou os serenos jantares de sexta na baixa; já não se
esboça alegria na antecipação dos dias de descanso ou das festas e
animadas reuniões que se preenchiam de boas e longas conversas agora resumidas a graçolas, teorias da conspiração contraditórias e
outras banalidades descompressoras no WhatsApp. Custa pensar
nisto porque, imagino, não será já amanhã que nos libertaremos da

tensão e reencontraremos
essa vida, de pequenas (boas
coisas), que tínhamos como
certa. Tudo mudou! Sim,
há uma luta em curso e para
já vou enviando mensagens
para fora do posto de vigia,
relatórios de saúde dos
soldados, aqui e ali trocando planos encriptados dos
ataques planeados aventurando-me, algumas ponderadas vezes, em incursões
certeiras por terreno minado; o inimigo esconde-se
por detrás das portas e nas
mais imprevisíveis crateras
mas, como nós, é vulnerável.
A vida mudou, mas baixar
a resistência activa é a
capitulação inaceitável para
quem acredita na vitória;
não parecendo, há coisas a
mexer no subsolo, na terra,
no mar e no ar. Há ruínas,

Homenagem aos tombados em combate e aos
abnegados, esses heróis fora das trincheiras que
nunca viraram ou virarão a cara...

“”

certo, mas também há muros a derrubar, edifícios a consolidar,
outros a construir, fundações a preparar suportes para um mundo
que continuará a girar e que, esperemos, possa ser positivamente
diferente. Esse reencontro conta comigo, e creio que com (quase)
todos, para a reconstrução de uma mais solidária, justa, respirável e
serena vida que, apesar de todos os seus pequenos e grandes dramas,
será tudo aquilo que conseguirmos fazer com ela. Entretanto cuidamos dos postos de vigia e das trincheiras, robustecemos e apuramos
a defesa gizando as incursões definitivas na luta, casa a casa, rua a
rua, bairro a bairro, que se vai anunciando… Receio? Decerto prefiro
sublimá-lo na confiança, na ousadia e ambição do combate enfrentando um futuro incerto, sim, mas que espera, ali ao virar da esquina,
as nossas boas respostas; foi sempre assim, sobrevivemos sempre
e, melhor, quase sempre reforçados. Fica entretanto uma humilde
homenagem aos tombados em combate e aos abnegados, esses heróis
fora das trincheiras que nunca viraram ou virarão a cara. Fica também
o desafio para os futuros heróis da reconstrução – desta vez é que é!
Entretanto à tardinha, do posto de vigia, observo lá ao longe, já do
lado de lá do rio, uma superfície espelhada a vibrar um ígneo reflexo
de pôr-do-sol, daqueles que promete uma luminosa e sorridente
alvorada.
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“A caixa da vida”
Será hoje o término desta nuvem negra no nosso planeta designado
COVID-19? É uma questão que percorre os nossos pensamentos
diariamente e que habita nos nossos suspiros diários, enquanto
olhamos o exterior da janela. Possivelmente não vai ser hoje, nem
amanhã e eventualmente manterá a sua presença nos próximos
tempos. A realidade é esta, e como tal, devemos manter uma postura
firme perante este “micro-organismo voraz”, sem qualquer tipo de
“facilitismo precoce”, adequando e respeitando estratégias preventivas já enumeradas pelas autoridades competentes um cem número de
vezes. Se optarmos por comportamentos irracionais, podemos estar
a sentenciar a nossa vida ou eventualmente a de algum ente querido.
A viagem para uma unidade hospitalar nesta situação pandémica
do COVID-19, em muitos casos percorre a direção da Unidade
de Cuidados Intensivos, principalmente quando se verifica uma
agudização da sintomatologia da patologia em causa (particularmente
a presença de dificuldade respiratória), obrigando quase sempre a um
suporte ventilatório artificial. A existência de um défice respiratório
marcado pela presença de uma disfunção de oxigenação (devido a alterações morfológicas e funcionais intrínsecas pulmonares) ou falência da “bomba ventilatória” por fraqueza dos músculos respiratórios
são as principais situações que caracterizam o doente respiratório.
A ventilação é espontânea quando nos encontramos perfeitamente

saudáveis e não necessitamos de qualquer “auxílio”
mecânico. Por outro lado,
a ventilação mecânica
consiste num método
de suporte para o tratamento de pacientes com
insuficiência respiratória
aguda ou crónica agudizada. O suporte ventilatório
oferecido pela ventilação
mecânica é algo que já existe
há muitos anos (o primeiro
surgiu em 1743) e que têm
vindo a ser desenvolvido ao
longo dos anos para bem
da humanidade. Existem
situações específicas que
obrigam a uma resposta
imediata de um ventilador,
como sendo; doenças do
parênquima pulmonar ou
das vias áreas superiores,
agudização da falência
respiratória crónica, insuficiência respiratória aguda
sem doença respiratória
subjacente, depressão do
centro respiratório, doenças
neuromusculares e alterações da biomecânica torácica. A ventilação mecânica

Se optarmos por comportamentos irracionais,
podemos estar a sentenciar a nossa vida ou
eventualmente a de algum ente querido...

“”

está indicada em doentes com modificações importantes nas trocas
gasosas; é usada com frequência em doentes com hipoxemia e progressiva hipoventilação e acidose respiratória; e ainda em situações
em que o utente é sujeito a elevadas dosagens de sedativos para
procedimentos cirúrgicos hospitalares. Atualmente, classifica-se o
suporte ventilatório em ventilação mecânica invasiva (traqueostomia
e tubo endotraqueal) e ventilação mecânica não invasiva (uso de
uma interface - máscara, entre o ventilador e o paciente). Nas duas
situações, a ventilação artificial é possível através da aplicação de
pressão positiva nas vias aéreas. Abordando a ventilação mecânica
invasiva, são critérios para aplicação, paragem cardiorrespiratória,
situações clínicas instáveis, depressão marcada de consciência, agitação/não colaboração e queimaduras e traumatismos faciais. Porém
a VMI deve ser mantida apenas o intervalo de tempo necessário para
otimizar o paciente e dessa forma evitar potenciais complicações
(posição do tubo endotraqueal, obstrução das vias aéreas, aspiração
de conteúdo, pneumotórax, hipoventilação/hiperventilação, infeção,
compromisso hemodinâmico, entre outros). O Fisioterapeuta é um
elemento fundamental no sucesso do desmame da VMI do paciente,
ou seja, na transição da ventilação artificial para a espontânea. Como
tal, pode realizar o treino dos músculos respiratórios em caso de
fraqueza dos mesmos, durante a fase de pós-extubação imediata, as
técnicas de tosse assistida ou a aspiração podem ser necessárias e
o planeamento de protocolos de desmame orientados pelo fisioterapeuta e toda a equipa da UCI, são alguns dos exemplos da sua
importância em todo este processo. Mais uma vez o trabalho multidisciplinar é a unidade chave na recuperação destes pacientes, sendo
muitas vezes a esperança final para manter a linha da vida.
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