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EDITORIAL

Quando
os avós
voltaram
a viver

VÍTOR OLIVEIRA

Cinismo da DGS!

vitor.oliveira@guimaraesagora.pt

JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES
je.guimaraes@guimaraesagora.pt

O gradual regresso ao trabalho dos pais e a reabertura das creches e dos jardins de infância significou também o reencontro de muitos avós com os netos,
afastados da convivência social, nos últimos três meses, devido à pandemia que
tinha nos idosos o principal grupo de risco. Um pesadelo que, para muitos,
terminou ironicamente a 01 de junho, Dia da Criança. O dia em que voltaram a
ir buscar os seus meninos à “escolinha”. Os que ainda não regressaram às salas
ficaram na residência dos avós, quais professores inesperados a quem a sociedade atribui um papel de autoridade... somente exercida sob o olhar atento dos
pais. Os avós são doces e dão... doces! Às vezes, são rebuçados ou chocolates
em forma de coração. Tentam agradar, usando todos os meios. O que fazem
juntos é, portanto, o que o “aluno” quase sempre quer, seja uma ida ao parque,
um jogo, ver televisão, comer muito ou não comer nada. Tirar os avós aos netos
foi, provavelmente, o mais difícil de todos os desafios. Foram forçados a jejuar
de contacto físico e a alimentar a relação com videochamadas, onde o colo é
virtual. E, por isso, ganharam nódoas negras que se espalharam por toda a alma.
Isto porque sentiam, também, a falta de carinho dos filhos. Acharam-se abandonados. Uma monotonia. Uma perda de vivacidade. Uma tristeza enorme.
Longe dos netos, dos filhos e sem… afetos. “Sente que está a perder tempo de
vida?”, perguntou-se de forma direta e impactante, num estudo publicado há
dias. 75% dos inquiridos, entre os 70 e os 75 anos, disseram que sim. É aqui
que a pandemia parece ter efeitos mais nefastos do ponto de vista psicológico e
comportamental. O tempo é muito relevante na faixa etária mais elevada, precisamente por terem receio que “aquele momento” não volte a acontecer. Por
isso, arriscaram fazer a vida normalmente. Não fosse pela vontade e cuidado
dos seus filhos, os mais velhos não respeitavam as medidas e estariam sempre
junto dos netos. Bastava eles pedirem. Mesmo que para satisfazer a vontade dos
mais pequenos tivessem que pagar com a vida.

A administração pública está
cheia de cérebros que não se
portam como simples mortais que todos somos. Então no que toca à aplicação
das leis, há interpretações à
medida, por acaso, por infelicidade e por incompetência.
Estas interpretações que implicam quase sempre perdas de direitos
dos cidadãos, atrasos em investimentos,
delongas em apreciação de processos,
são quase todas cheias de originalidades
e subjectividade quanto baste. Se não está
na lei o dito funcionário encontra, se está
na lei o mesmo funcionário interpreta,
impôs a sua justiça. Vem isto a propósito
das decisões da Direcção Geral de Saúde
- DGS - sobre a história do encerramento
de empresas e outros locais por causa de
aparecimento de casos onde a Covid-19
se manifesta quando há pessoas infectadas. O mais curioso e caricato que assistimos, há já algum tempo, aconteceu
em Guimarães, com Têxteis JF Almeida,
em Moreira de Cónegos. Bastou um caso,
para a DGS - no local representada pela
Delegação de Saúde - mostrar serviço,
ao jeito de mais papista que o papa, interpretando a lei, indiferente à situação
e ao facto de a empresa ter três edifícios
fabris, de actividades distintas. Um simples caso - que havia sido detectado pela

PROPAGANDA

RESPOSTAS À CRISE

Não se pode travestir a informação

OUTRO PONTO
DE VISTA...

DESEMPREGO

Mais desempregados pelo efeito da Covid-19

empresa e que teve o tratamento adequado - isolamento da pessoa, desinfecção
e encerramento do espaço - provocou o encerramento total daquele núcleo
fabril. Comparando com o que se passou na Azambuja, o que temos? É
que as infecções às centenas, em várias empresas, num núcleo industrial
forte, a DGS nem uma palha mexeu. Não houve nenhum encerramento e
todos ficaram a trabalhar. Ora, em Portugal só há uma lei, todos somos iguais perante ela, nos termos da Constituição. Só que por cá somos zelosos,
medricas, pouco sensatos a avaliar as situações, aplicamos lei, regulamentos,
decretos e portarias, de uma assentada, sem dó nem piedade, querendo dar exemplo que não é exemplo nenhum. São estes ou estas zelotas que agem em nome da lei
e de Deus, como se tivessem a maior razão do mundo. Depois, se o mesmo aconteceu
em Lisboa, as leis são lavadas no Tejo para serem diferentemente aplicadas. Eles, lá de
baixo, chamam-nos provincianos e com razão. Porque aceitamos tudo o que eles nos
impõem, sem protesto, armados em cumpridores de uma legalidade obscena, ofensiva
de direitos adquiridos. E um exército, por norma da GNR, é mobilizado para ir ao local
e obrigar o empresário a fechar as portas, a ferro e fogo. Em Guimarães, somos muito
temerosos, pouco bairristas, e muito menos nortenhos. Vestimos o que agora é a moda a capa do artigo - esquecemos a terra e região, somos a favor dos empresários e a seguir
virámos-lhe as costas quando eles precisam, deixamos que nos insultem com tratamento
de parolos. E lá volta a ideia de que nós por cá não somos bons. É no futebol, a alta
de fora, seja treinador ou director desportivo é que presta, na política aceitamos que
substituam os nossos por outros de fora, aparentemente mais competentes - mas que
copiam o que nós fazemos ou começamos a fazer. Essa malta, chega por aí, do alto da sua
cátedra, muda o Zé para Quim, borra a vermelho o que era amarelo, vira o quadrado para
bicudo, e nós batemos palmas, extasiamo-nos, trabalhamos como negros, e os outros
são melhores do que nós com as nossas ideias. Eu não sou politicamente correcto e digo
claramente que quando julgam que eu sou parolo - e eles chico-espertos - vou à serra e
reajo como agora. Temos talento em Guimarães - mas não lhes podemos tirar o tapete
na hora em que eles iam começar a trabalhar, já tinham a papa feita. E tudo por causa de
ciúmes que não os há só no amor - há na política, nos grupos, nos escuteiros, no comércio, na indústria, no futebol, etc. Valha-nos Deus... tanto cinismo que anda por aí... para
esconder, afinal, a nossa pequenez, o nosso provincianismo, e o medo de que o vizinho
seja melhor que nós!

PROTAGONISTAS

Os desafios de hoje não são os do futuro

PAULA OLIVEIRA

Vereadora Câmara Municipal de Guimarães

A FRASE “...”

A Rede Social enquanto
estrutura de planeamento,
de articulação e de respostas
sociais, foi uma mais valia na
resposta do Município à crise
da Covid-19.
Nem tudo é informação, nem
tudo é notícia e quando não
se conta uma história, nem se
distinguem os heróis dos que entram
na foto por aparato e adereço, facilmente a opinião pública entende que
a propaganda se substitui à informação. Mesmo quando se tira apenas o retrato. Quem sujeita a informação a travestir-se cai no rídiculo e
na propaganda barata...

M

O efeito da pandemia já se
sente na subida do desemprego. Os dados de Abril
levaram mais 431 pessoas para o
desemprego e com o número de
mulheres desempregadas continua a
aumentar sem tendência de descida.
Nota-se que sejam as empresas a resolver este flagelo e não se vislumbra
nenhuma solução local quando se
quer um país mais industrial.

M

Em Guimarães, a tendência do
pontapé para a frente, não se
pode aplicar à economia, aos
negócios, à vida empresarial. É preciso uma visão de conjunto, estimulada, preparada com tempo, e não
surgir como um passe de mágica,
de um fórum de iluminados. Debater não chega, são precisos estudos.
Ninguém pode querer fazer aviões
apenas porque sonhou ser piloto...

M

Paula Oliveira, vereadora da acção
social, deu a cara pelo Município
perante os cidadãos mais desprotegidos e vulneráveis, com respostas
rápidas às solicitações e pedidos de
apoio. Mesmo com alguns serviços
em teletrabalho e com regulamentos
para cumprir e papéis para preencher
porque nenhum apoio foi concedido
à margem da lei, garantindo, justiça
e equidade. Para chegar a todo o

concelho, com a ajuda municipal, a
Rede Social, foi o instrumento ideal
para não deixar ninguém sem ajuda
ou apoio em situação de crise, garantindo que pelas IPSS’s, Juntas de
Freguesia e com a ajuda de voluntários, ninguém deixasse de ter o apoio
em situação de emergência. A Rede
Social foi, pois, inestimável do ponto
de vista político e social dando a resposta que as pessoas esperam.
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BALANÇO COVID-19
Primeiro balanço da incidência da Covid-19 em Guimarães

Números e factos sobre a
doença ainda desconhecidos
Ninguém faltou à chamada, na luta contra às consequências da Covid-19 em Guimarães. O
combate realizou-se em vários palcos, com múltiplos protagonistas, por áreas de especialidade
e competência, e com o empenho da sociedade civil que cooperou voluntariando-se para ajudar
nas tarefas mais básicas da distribuição alimentar e evidenciando uma solidariedade transversal
que permitiu ao Hospital receber equipamentos - que pela obrigação do Estado jamais seriam
recebidos; ao Município receber apoios em espécie, tal como as Juntas de Freguesia, cujos
autarcas se empenharam na ajuda aos seus cidadãos.
u

Foi a falta de informação
- transversal a vários sectores que permitiu avanços e recuos,
decisões acertadas e “just in time”
mas, para além disso, o “desenrascanso” português voltou a
funcionar, com algum bom senso,
muito voluntarismo e algum
atrevimento porque muitos se
preocuparam em mostrar serviço,
mesmo fazendo mal ou não
recomendado, numa espécie do
“eu é que sei” e pronto.
Sem estatísticas, pouco
habituados a ler e agir sobre
números, escondendo o que gato
mostrava ao ter o rabo de fora,
a gestão da crise foi seguindo o
método da navegação à vista, o
que poderia ter consequências

As contradições entre os
números da DGS e do
Agrupamento de Centros
de Saúde (ACES), nunca
bateram certo...
mais graves se o Coronavírus
tivesse atacado de forma mais
brutal.
De facto, muito do que
foi feito em certas áreas nunca
teve qualquer sustentação; outras,
como a social, respondeu sempre
em função de pedidos e queixas concretas dos cidadãos. As
contradições entre os números
da DGS e do Agrupamento de

Reacção à Covid-19 foi feita à base de muitos impulsos.

© Direitos Reservados

A

Protecção Civil,
cujo comando
estava sediado na Câmara
Municipal de
Guimarães funcionou para
dar a melhor resposta à situação
de emergência e
calamidade social decorrente da
propagação do vírus da Covid-19,
em Guimarães.
Aos órgãos, departamentos e pessoal político a quem
compete a gestão da protecção
de pessoas e bens juntaram-se os
corpos de bombeiros, as forças de
segurança, as entidades de saúde,
numa conjugação perfeita, executando o plano de emergência
local e nacional, posto em vigor
por decisões do governo e das
autarquias.
Poder-se-á dizer que
tudo funcionou bem num contexto global, pesem os atrasos verificados na execução de algumas
medidas, sem calendário nem
prioridades absolutas definidas,
com faltas de equipamentos, sem
informação e sem instruções
nacionais fiáveis, que mudavam
conforme o vento, como se viu,
todos os dias, na televisão, onde
a Direcção Geral de Saúde (DGS)
evidenciou contradições claras,
deixando dúvidas em quem, mais
perto das populações, tinha de as
proteger.

Centros de Saúde (ACES), nunca
bateram certo, foram sempre
insuficientes e contraditórios,
não houve uma segunda via
de informação, não oficial, que
mostrasse que o caminho poderia
ser por outro lado. E a realidade
era diferente. Pouco ou nada
se ficou a saber sobre a realidade sanitária do concelho, não
apenas em termos numéricos. O
número de mortos, o número de
recuperados, em que freguesias
o Covid-19 foi mais implacável.
Nada, era segredo de Estado
quando a informação hoje ajuda
a tomar decisões. Era um faz de
conta total, uma prática negativa
quando a verdade devia emergir,
para manter alerta e informada a
opinião pública. Fez-se mais propaganda - para alguns aparecerem na fotografia - que a opinião
pública condenou, pela ostentação social que representava.
Enquanto em Portugal,
nos baralhávamos com os números, lá fora, noutros países, já os cientistas trabalhavam em conjunto
com os governantes, a tecnologia
estava ao serviço no combate em
pandemia, a matemática ajudava
na medição de cenários, nomeadamente prevendo a propagação
do vírus por entre a população.
Nem copiar, soubemos. Mesmo no campo da investigação,
os portugueses infectados não
serviram para qualquer estudo
científico da doença. A menos
que essa investigação tenha sido
secreta. Em Espanha, na Itália, na
Ásia, na América, a preocupação
era com a descoberta da vacina,
o antídoto mais eficaz para suster
o vírus. E de perceber a doença,
a nível local, não se sabendo que
investigações foi possível fazer ou
se foi aproveitada a sua existência.
Não faltaram as fake
news e as teorias da conspiração
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BALANÇO COVID-19

social desta doença, foi acertada
e adequada em função do que
importava proteger. As estruturas
existentes - como a Rede Social
- e os programas de apoio social
do Município, ajustaram-se às
necessidades.
Por exemplo, a acção
social teve sempre como norte
responder aos pedidos decorrentes das consequências da
própria calamidade, enquanto
vigiava quem já vivia em situação
de vulnerabilidade. Mais do que
uma estratégia nacional, optou
pela estratégia local assente numa
rede social oleada; a nível da cultura seguiu-se a opção nacional
de suspender, até quando for
possível, festas e romarias e actividades culturais; na educação foi a
mesma coisa com o encerramento
das escolas e das creches seguindo as directrizes do governo e
reabrindo classes específicas do
ensino; no desporto adoptou-se
o mesmo procedimento de

O alarme social não
agitou nem a cidade nem
arredores com as forças
de segurança em situação
de alerta e vigilância...

seguir a tendência nacional. Na
economia, dado a necessidade
de manter fábricas em operação,
pela vontade de empresários e
trabalhadores, todos quiseram
seguir em frente, esperando que
as más notícias sejam retardadas, como o desemprego que
pode começar a atingir níveis de
aflição.
Com o tecido social
protegido, os jovens em casa a
desfrutarem da tecnologia e da internet, o alarme social não agitou
nem a cidade nem arredores com
as forças de segurança em situação de alerta e vigilância e sem
necessidade de intervenções mais
duras.
Na área da saúde, do

Hospital Senhora da Oliveira
solidariedade foi a nota saliente,
ressalta a normalidade e o afã
o comportamento cívico não se
de cuidar de quem precisa, e de
excedeu apesar da excentricidade
quem acudia aos serviços para
de algumas actividades - como
tratar casos de maior gravidade.
a de cantar à janela - numa
Mas da Covid-19 nenhuma notíimitação à italiana e um modo de
cia alarmante que arrasasse a paz
aproximar as pessoas do mesmo
social.
prédio, da mesma rua ou do mesTambém dos lares, onde
mo lugar.
se acomodam os mais velhos da
A ordem pública foi renossa sociedade, também pela
speitada, as famílias reuniram-se
boa gestão dos mesmos pelas
e pais e filhos e avós, viveram
suas equipas técnicas, o pior
mais tempo entre si, as restrições
mesmo foi o isolamento a
nas compras de alimentos
que se sujeitaram os
foram respeitadas. O
idosos que ficaram
futebol eclipsou-se,
PAZ
reclusos e com
por uns tempos,
A Covid-19 foi
contactos mínimos
algumas comvivida mais como uma
com o mundo
petições desportidoença particular do
exterior, todos
vas resolveram por
que uma verdadeira
via telefone, uma
si
mesmos os seus
epidemia.
medida protectora
campeões, outros
e sensata que fez com
ainda querem esgotar
que apenas tivessem que
o calendário para ver
morrer aqueles a quem a idade e
se alteram o que devia ter sido
a saúde não perdoa, ou a natureconsolidado, até ao dia do início
za impõe a sua subsituição.
da emergência provocada pela
Neste contexto, sobra
pandemia.
ainda um ambiente político-parAgora, só se espera que
tidário mais consensual, apesar
algumas coisas que a Covid-19
de uma outra divergência que
trouxe se consolidem, que o new
não abalou a paz política que se
normal seja o Profeta de um
viveu neste período de agitação
mundo diferente e mais igual,
social.
mais justo e mais verde, solidário
Por fim, a resposta dos
e que todos possamos viver,
cidadãos e da comunidade. A
segundo as leis da natureza. n

© Direitos Reservados

sobre qual o melhor método para
combater a pandemia, se pela
aspersão de cloro nas bancas de
jornais, jardins públicos, ruas e
paragens de autocarro, se pelo
uso da máscara, se pelo afastamento social. E também aqui,
chegamos ao ponto de escolher
o melhor método, sempre com a
ideia de que “o meu é melhor que
o teu”.
De fora, não faltava
informação mais fiável e difícil de produzir porque o vírus
enfureceu-se mesmo em Itália,
Espanha ou França, sem que as
entidades sanitárias implementassem qualquer plano seguro de
contenção, ao contrário da Alemanha, da Áustria e dos países
bálticos. A explosão na Rússia e
nos USA viria a seguir, também
porque os americanos e russos
julgavam ter superpoderes para
resistir ao Corona, o vírus que
espalhou a igualdade pelo mundo
inteiro, não deixando ninguém
imune aos seus efeitos devastadores.
Em Guimarães, sem
números ou informação bastante
e qualificada, sem a identificação
de zonas mais afectadas, com
estruturas identificadas para
responder a uma calamidade
maior, a gestão do impacto
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REDE SOCIAL
Apoios sociais na linha da frente da ajuda a pessoas vulneráveis

Rede social foi uma mais
valia para a população
u A Rede Social foi o instrumento que permitiu ao

Município dar respostas aos pedidos de apoio da
população; os apoios existentes foram a ferramenta
utilizada para concretizar as solicitações dos
vimaranenses, ao nível social.

B

astou ao Município acrescentar a palavra
“emergência” à
Rede Social, para
rapidamente
se adaptar ao
contexto social
gerado pela
propagação da
Covid-19, transformada numa
pandemia, com várias consequências e dimensões.
Foi com uma estrutura
oleada, há mais de uma década, na Divisão de Acção Social
(DAS), colocada funcionalmente
no radar da Protecção Civil
municipal para melhor articular
a acção de ajuda às populações e
com uma política social de apoios
aos mais vulneráveis, também de
há muito definida e acrescida de

© Direitos Reservados

Uma Vereadora sem descanso e todo-o-terreno.

algumas melhorias, que se encontrou a resposta de ajuda a uma
calamidade social, ainda assim,
de contornos mais comedidos do
que eram de esperar.
Pelo menos, até agora, o
alarme social tem sido controlado pela resposta imediata às solicitações de agravo de uma vida
aparentemente estável do ponto
de vista financeiro, dos agregados
familiares vimaranenses.
Ninguém sabe, como
será no futuro imediato e até ao
fim do ano, quando a “factura”
do confinamento for apresentada. E a retoma da economia vier
ou não a ter êxito, também por
força das medidas adoptadas pelo
governo a nível nacional. E dos
seu impacto no tecido económico
local, agora a viver de algumas
disfuncionalidades, uma vez que
há empresas a fazer uma outra
coisa daquela que faziam antes da
crise. É o caso das confecções que
aceleram produção de máscaras
deixando de prestar serviços a
empresas exportadoras de produtos de confecção têxtil.
Nos três primeiros
meses da pandemia, desde Março
até Maio, Guimarães parece ter
tudo sobe controle graças não
apenas às estruturas criadas
como às ferramentas utilizadas
que lhes dão corpo e substância.
Paula Oliveira, vereadora, da área social, com uma
experiência caldeada em anos de
muita dedicação e conhecimento
do sector, considera que neste
período de pandemia, a Câmara
Municipal apenas teve de reforçar
os montantes de cada programa
social, ajustando-os a uma maior
procura e necessidade.
“A Rede Social existente enquanto estrutura de planeamento, de articulação e de respostas
sociais, foi uma mais-valia na
resposta que o Município teve de
encontrar para dar ajuda aos vimaranenses que mais sofreram as

agruras provocadas pela doença”
- salienta a vereadora. De igual
modo, foi pela Rede Social que se
canalizaram diversos apoios, para
todo o território concelhio, não
deixando ninguém de fora.
A Rede Social não
apenas centralizou os apoios assegurados pelo Município, como
garantiu a justiça social na sua
atribuição, à luz dos regulamentos actuais. “Os flagelos sociais
decorrentes desta pandemia,
rapidamente foram colocados na
linha da frente dos apoios a prestar
à população, por um processo ágil,
e por apoios dados quase de forma
imediata” - sustenta.
O lay-off, o desemprego
de profissionais liberais, o encerramento de estabelecimentos
comerciais, originou um novo
movimento de pessoas a pedir
apoios, engrossando o exército
dos mais vulneráveis.
A DAS tornou-se na
primeira imagem do apoio
municipal à sociedade civil,
mesmo em teletrabalho “foi uma
experiência que funcionou muito
bem” - defende Paula Oliveira.
E acentua: “a rede de emergência
social era composta inicialmente
por 11 gestores sociais (técnicos) aumentada para o dobro, cabendo

“

Fraterna e Casfig
são dois braços
armados da área
social, pela relação
com os mais
desfavorecidos.”

a cada um, uma das 11 comissões
inter-sociais das freguesias” - qual
rede social das pequeninas, para
um determinado território concelhio.
Esta estrutura de gestores sociais desses bem definidos 11 territórios do concelho,
deu respostas, por telefone, todos
os dias da semana e fez também
atendimentos presenciais.
A sua missão “era - diz
a vereadora da acção social articular com os presidentes de
Junta, as IPSS’s, e outras entidades,
a requisição de apoios e a sua
distribuição, aprovisionar o banco
alimentar”.
Um papel destacado
nesta conjuntura, tiveram a cooperativa Fraterna e a empresa municipal Casfig - ambas dirigidas
por Paula Oliveira, em representação do Município. “Independentemente de serem dirigidas por
mim ou não, quer a Fraterna quer
a Casfig são dois braços armados da área social, pela relação
de proximidade que têm com os
estratos sociais mais desfavorecidos e problemáticos”. Cabe-lhes
um papel fulcral nas respostas
alimentares, com distribuição de
cabazes (Fraterna) e no pagamento do subsídio municipal de
arrendamento (Casfig).
A DAS teve também
a incumbência, de com a colaboração de um quadro de
psicólogos (18) e através de
linhas telefónicas de emergência,
garantir um primeiro contacto, de
modo a garantir apoio psicológico, pelas quais foram atendidas
mais de um milhar de chamadas.
A máquina de equipa de
acção social da Câmara não deixou de responder a todos e cada
um dos emails recebidos ou tenha
negado qualquer apoio presencial, feitos com as regras definidas
pela DGS.
“Tem sido uma enorme
labuta, de Segunda-feira a Domingo” - revela a vereadora que
acumula o stress de dias inteiros
de solicitações diversas, vividos
com dedicação e empenho, pelos
colaboradores da DAS e de todos
quantos integram a Rede Social
de Guimarães, a trabalharem para
além do seu horário habitual,
“sempre por vontade própria, e
com a consciência de que o seu,
é um trabalho essencial para dar
respostas prontas a necessidades de
quem está a passar mal”. n
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REDE SOCIAL
Vereadora rejeita acusações de burocracia

“Mesmo em teletrabalho respostas
foram ágeis e simples”
Social esteve sempre de
portas abertas para os
munícipes, respeitando
as regras de segurança
e garantindo os apoios a
quem deles necessitava
em tempo útil.

“Os apoios de
emergência social
- água, luz e
electrodomésticos
- passaram de 3
para 5 mil euros.

GA! - As alterações no acesso
aos serviços, que nunca encerraram, por marcação prévia de
atendimento, não prejudicou o
acesso aos apoios disponíveis,
limitando ou dificultando a
entrega de documentos?
PO - A rede social actuou com
normalidade, adaptando-se às
circunstâncias do momento, de
clara emergência. Esteve em funcionamento permanente, ainda
antes do estado de emergência,
sempre disponível para atender
casos inusitados. Foi reforçada
com outras valências, como
as (duas) linhas telefónicas de
emergência criadas. Duas pessoas
garantiram sempre o funcionamento da DAS e o atendi-

mento presencial foi garantido.
A montagem da estrutura dos
centros de abrigo, foi sempre
acompanha por dois técnicos, a
documentação foi entregue no
balcão único, presencialmente ou
não, houve, também, um recurso
maior aos meios digitais, como o
email, a relação com as Juntas de
Freguesia esteve sempre activa.
Ou seja, mesmo adaptando as
medidas de segurança exigidas,
a DAS sempre esteve de portas
abertas para os munícipes. E
ninguém, deixou de ser ajudado pelas medidas de segurança
adoptadas.
GA! - Qual era o perfil, a
morada, o sexo das pessoas que
acorreram aos serviços para
beneficiar dos apoios existentes?
PO - Não fizemos nenhum estudo sobre isso. Mas a DAS responde à generalidade dos homens e
mulheres do concelho. Não notei
que esta ou aquela freguesia fosse
mais afectada do que outra. O
que sabemos é que se integram
na rede social existente, logo de
todo o território concelhio. São
pessoas a receber o subsídio de
Rendimento Social de Inserção,
famílias mono-parentais, as

pessoas que precisam dos apoios
e que são já conhecidas dos
serviços. Fazem parte do grupo
das famílias vulneráveis. Algumas
continuam na mesma situação e
outras acentuaram essa vulnerabilidade. O que é novo, é o perfil
e a profissão de quem solicita
apoio, neste contexto de pandemia. Tivemos agora pedidos
novos, de profissionais liberais,
logo no início desta situação de
emergência social: cabeleireiros,
comerciantes, pessoas que trabalhavam por conta própria e que
viram os seus estabelecimentos
encerrados e que pela primeira vez recorreram aos nossos
serviços.

intersociais das freguesias, as
IPSS’s - têm logo o alerta para
dar uma resposta. Depois, os
restantes apoios, o pagamento de
água e luz, são dados em função
dos regulamentos existentes. A
Vimágua garantiu que ninguém
ficaria sem água por atrasos no
pagamento das suas facturas. Tal
como na luz. Não há, pois, hiatos
na ajuda a quem precisa, também
por causa do reforço de fundo de
maneio para atender mais casos.

GA! - O tratamento desses
pedidos, foi rápido, houve
excepções?
PO - Esse apoio, é sempre rápido.
Dou-lhe um exemplo: uma
família que está a ter dificuldades
com a sua alimentação, é sinalizada hoje, ainda hoje ou amanhã
podia ter o cabaz. Tinha logo, na
hora, o apoio da Cantina Social
de Stª. Luzia, aberta para fornecer refeições, directamente ou
através da rede de voluntariado.
A rede social - pelas comissões
© Direitos Reservados

u A Divisão de Acção

GA! - O recurso ao apoio
municipal, em situações de
emergência social, foi sempre
dado sem constrangimentos
- legais ou temporais - para
corresponder às necessidades
imediatas das pessoas?
PO - Foi e continua e continuará
a ser. Não há demasiada burocracia no acesso aos apoios sociais.
Respeita-se sim, um regulamento,
que garante justiça, é equitativo,
porque continuamos a ter um
estudo sócio-económico de quem
pede apoio para fundamentar
depois a atribuição desses apoios,
por um processo simples e ágil.
Neste contexto de pandemia,
atendendo às condicionantes
impostas aos serviços, à adopção
do teletrabalho para continuar
a responder aos pedidos dos
munícipes, criou-se uma rede
de emergência que foi sempre
respondendo às solicitações, de
Segunda-feira a Domingo, sem
qualquer horário. Tudo conjugado para ajudar os que precisam,
sem prejuízo do respeito pelas
regras e procedimentos estabelecidos.

Deu a cara pelo Município e por uma política social com marcas.

GA! - O que faziam os serviços a
quem telefonava a pedir ajuda?
PO - A primeira resposta que
recebiam era de tranquilidade.
Não havendo cortes no fornecimento de água e luz, não valia a
pena sobrecarregar os serviços,
à pressa, porque com normalidade o seu pedido era tratado,
sem que daí resultasse qualquer
perda para os requerentes.
Mesmo percebendo-se que os
valores das facturas de água e luz
aumentaram substancialmente.
As famílias estavam retidas em
casa, com filhos que estariam na
escola se não fosse a pandemia,
o que aumentavam o consumo
de água e energia - também pelo
uso das tecnologias e da internet.
Depois, com o lay-off as famílias
continuaram nas suas habitações,
as com trabalho precário, não
renovaram contratos e ficaram
confinadas. Houve, neste contexto, um aumento notório da
procura de apoio alimentar mas
na questão dos pagamentos de
água e luz, sem a pressão para
evitar cortes de fornecimento,
tiveram a tramitação normal.
Os apoios de emergência social
- água, luz e electrodomésticos que representavam um encargo
de cerca de 3 mil euros para o
Município, foram reforçados até 5
mil. A procura sentiu-se a partir
de Março. E a Câmara aumentará
ainda mais se tal for necessário. n
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RETRATO DE EMOÇÕES
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Paula Oliveira assumiu-se como a
“mulher coragem” perante os mais
vulneráveis.

Vereadora da Acção Social revela o que sentiu na pandemia

“Chorei por dentro...”
Não verteu uma lágrima mas... “chorei por dentro”, confessa Paula
Oliveira, a vereadora da acção social que andou “no terreno”, na ajuda
aos mais desfavorecidos e vulneráveis. Não cansou mas esgotou muita
da sua energia, em etapas de trabalho, muito mais longas que as habituais, despachando, a partir de casa, num confronto contra o tempo...
já em plena madrugada! Não se queixa do esforço despendido, nem da
função exigente, que agora acalma, depois de um período sucessivo de
reuniões, visitas aos lares, sempre de telefone em punho, despachando
os pedidos de ajuda que lhe deixavam os serviços técnicos da Divisão da
Acção Social (DAS). Foram tempos difíceis, que viveu em plena crise da
Covid-19. Paula Oliveira foi a imagem da solidariedade social municipal, sempre na primeira linha, com um grupo diversificado de “agentes”
prontos para todas as tarefas. O seu exército era formado por alguns
funcionários da cooperativa Fraterna e os técnicos da DAS e da Casfig.
Eram mais mulheres que homens a dar a cara neste período de emergência social. Nenhum cidadão ouviu um “não” da estrutura que prestava
a primeira ajuda, com uma refeição, um cabaz de alimentos, ou apoio
financeiro para pagar água, luz ou gás.
u

GA! - A vereadora, para além de coordenar o serviço municipal de
apoio social, também andou “no terreno” como se diz na gíria…
PO - Apenas exerci a minha função de vereadora de uma área mais
sensível e trabalhosa nesta situação de pandemia.
GA! - Mas foi para além da rotina habitual!
PO - Claro, como o presidente e vereadores, estivemos ao serviço nas
24h do dia.
GA! - Viveu ou sentiu casos dramáticos, num contexto social de
perda de rendimentos da população, de pessoas “sem-abrigo”, de
idosos privados da vista da família e isolados? Foi duro?
PO - Na área social há sempre casos de dramas invisíveis e de falta de
qualquer coisa. Neste contexto, o drama pode ter aumentado porque
ninguém sabia como lidar com uma situação que nos isola e confina,
e nos despe do que era o nosso modo de vida. Andar “no terreno” a
acompanhar a implementação das medidas e apoios do Município,
ainda que com as medidas de protecção indicadas, sabendo que podia
estar com alguém infectado, não foi fácil.
GA! - Experimentou o medo?
PO - Não tive medo mas muito receio... seria irresponsável não o sentir
porque ninguém sabia onde estava o vírus. E tinha de proteger a minha
família - pessoas de risco - para onde não podia, de facto, levar o vírus.
Andei sempre com este medo apesar da tranquilidade que o uso de equipamentos de protecção individual e os cuidados de higiene pudessem
acrescentar alguma tranquilidade.
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RETRATO DE EMOÇÕES
“Há muitos
elogios
merecidos aos
profissionais
de saúde dos
hospitais. Mas
também temos
outros heróis.

GA! - O que mais a impressionou?
PO - Ver e ouvir o drama de
famílias, na hora do funeral,
mesmo com poucas pessoas. A
dor que sentiam, do dizerem “não
pude despedir-me da minha mãe”,
então em casos que morriam
marido e esposa, sentir quão
duro era não chorar a morte, dar
um abraço de conforto, como
estávamos habituados, na capela
mortuária. Foram tempos difíceis, de emoção contida e de dor
interior.
GA! - Não verteu... uma lágrima?
PO - ...(pausa)... não, não verti
uma lágrima mas.... (pausa)....
chorei por dentro, o drama destas
famílias, que podia ser o nosso
drama. Nada do que é humano
me é estranho mas há sempre
situações em que o que está em
causa verdadeiramente é a dignidade das pessoas. E se eu perder
essa sensibilidade ou deixar de
chorar por dentro é porque estou
a mais neste lugar.
GA! - Foi um tempo e um ritmo
alucinante?
PO - Ninguém estava preparado
para este drama... que a morte
provoca e que se tornou ainda
mais drama...
GA! - Sentiu-o como um tempo
especial?
PO - Acho que foi um tempo
psicológico... (pausa) ...um tempo
que exauriu as nossas forças,
absorveu toda a nossa energia.
GA! - Mas reagiu a este infortúnio?
PO - Nunca perdi a tranquilidade, a alegria e a esperança...

© Direitos Reservados

GA! - Esse receio, não a impediu
de sair do gabinete?
PO - Não virei a cara à luta mesmo sabendo que havia riscos associados, de lidar com pessoas infectadas que também não sabiam
se estavam. Doeu ver famílias que
não podiam despedir-se de um
dos seus quando não resistiam ao
vírus. Nestes casos, de nada vale
uma palavra porque a perda é
muito maior. Também doeu, ver
rituais de desinfecção das casas,
nestas situações, de não poder
fazer o luto, com a família inteira,
assistir a funerais, com número
limitado de pessoas.

Encarou a missão com devoção, o risco como desafio.

que é fundamental, para quem
está na área social... Tentei
transmitir uma mensagem de
tranquilidade, mostrando que estávamos ali para ajudar em tempo
de desespero, de enorme pressão
emocional. E não esquecendo que
também somos humanos, temos
as nossas famílias, temos os
nossos problemas, e manter esta
força, foi desgastante. Também
porque vivemos muito o “just
in time” em que tudo é para já,
agora. É o tempo do “teve que
ser” que abala os tempos políticos, normalmente associados à

“

Tentei transmitir
uma mensagem
de tranquilidade,
mostrando que
estávamos ali
para ajudar em
tempo de
desespero.”

duração dos mandatos.
GA! - Nunca desviou a sua
atenção, para outras áreas?
PO - Neste contexto, a nossa atenção estava em evitar a
propagação da doença, atender
os mais frágeis. E continuar a
trabalhar naqueles projectos que
são essenciais aos desígnios do
Município, no desenvolvimento social por onde passavam
também as respostas sociais.
Em Guimarães, toda a estrutura
do desenvolvimento social e as
medidas de apoio, revelam que
o Município tem sido pioneiro,
prepara-se e antecipa problemas,
concretiza projectos, e consolida
a rede social.
GA! - Esse chorar por dentro é
igual a emoção?
PO - O ser humano é emocional
e por nós estamos aqui para trabalhar em prol de uma sociedade
mais justa equitativa e inclusiva...
ajudar os mais frágeis, é trabalhar
para o bem comum.
GA! - Também andou pelos
lares, foi ao hospital?
PO - O nosso acompanhamento
foi sempre muito presencial e
próximo e antes das proibição
de visitas. Depois foi acompanhar, passo a passo, problema
a problema, resolver as suas
preocupações. No hospital, o que

fazíamos era ajudar as pessoas
que faziam testes a terem transporte, feito pelos Bombeiros, que
estiveram sempre prontos para
todas as necessidades.
GA! - Houve algum dia, nesta
tormenta que tenha exigido um
maior esforço?
PO - ...muitos e não um, foi algo
comum à estrutura da Protecção
Civil, do presidente da Câmara,
aos vereadores, ao comandante
dos bombeiros, aos funcionários.
Desde o dia 8 de Março, foi sempre a agir... agir... estar no terreno,
muito esforço - mas eu não me
queixo - tempos nunca antes
vistos, com menos horas de sono,
menos descanso, mais agitação,
menos rotina.
GA! - Não há registo de casos
excêntricos, para além dos
que se verificaram no Lar de S.
Francisco e em S. Clemente de
Sande?
PO - Só esses mas completamente
resolvidos, na hora. Nos cerca
de 27 lares de Guimarães, todos
devemos registar o trabalho extraordinário, das equipas técnicas
e do pessoal. Com as normas da
DGS e da Segurança Social, por
vezes, com antecipação, os planos
de contingência foram cumpridos. Isso permitiu que os idosos
só tenham sentido a falta dos seus
familiares nos dias das visitas

”

habituais. Se olharmos para o que
aconteceu no país, os lares merecem que se elogie o seu trabalho,
desde os corpos sociais e técnicos
aos restantes trabalhadores, que
aceitaram trabalhar 14 dias seguidos, em 12 horas por dia, dormindo nas instalações, privados
das suas famílias.

GA! - Também esses são heróis?
PO - Há muitos elogios merecidos aos profissionais de saúde
dos hospitais. Mas também
temos outros heróis, verdadeiros,
anónimos e pessoas simples: são
as pessoas que trabalham nas cozinhas, na limpeza, na lavandaria,
são os assistentes operacionais
que dão banho aos idosos, aos
assistentes técnicos, de todos os
lares. Para todos eles, a minha
homenagem pela sua dedicação
e por terem contribuído para
preservarem a vida dos nossos
seniores, todos eles exemplos de
vida para nós, para muitos pais e
netos. Eles defenderam o direito à
vida... de quem pode estar no fim
da vida, e que partirão por ordem
da natureza e não pela imposição
de um vírus. Foi um trabalho
abnegado, e difícil porque muitos
desses trabalhadores, tinham
em casa filhos, maridos e outros
familiares com quem apenas
falavam pelo telefone. Isso é que
deu estabilidade à vida dos nossos
seniores. n
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PROTECÇÃO CIVIL
Sofia Ferreira, vereadora da Protecção Civil

“Planear e articular” foi vantagem
no combate à Covid-19
Covid-19, a Protecção
Civil, em Guimarães,
usou duas palavras que
explicam e justificam
a estratégia adoptada:
planeamento e
articulação.

A

vereadora Sofia Ferreira, classifica, como “muito positiva” a resposta dada pelo Município de Guimarães, face
à turbulência social provocada pela propagação da
Covid-19, num primeiro balanço aos 48 dias de acção.
Desde a elaboração do plano de emergência da
Protecção Civil, em 27 de Março, até à montagem da
estrutura local, com um posto de comando operacional e a criação de uma sub-comissão e à activação do
plano de contingência municipal, toda esta estrutura
Foram quatro os espaços,
baseou a sua acção em duas áreas fundamentais: o planeamento - dos
seleccionados: uma ala do
meios operacionais necessários, das estruturas de acolhimento, das
edifício da Cercigui, no
respostas sociais - à articulação dos serviços do Município com as entidades envolvidas - forças de segurança - PSP e GNR - Polícia Municipal centro da cidade, para acol- aos Bombeiros - Guimarães, Taipas, Vizela, Riba d’Ave e Vila das Aves
her pessoas “sem abrigo”...
- da saúde - ACES do Alto Ave, Hospital Senhora da Oliveira (HSO),
unidade da Covid-19 do serviço
de urgência, com o voluntariado
da Cruz Vermelha Portuguesa e
banco de voluntários.
Com um “espírito de equipa” que a vereadora classifica de
“notável”, foi possível à estrutura
montada encarar a situação de
emergência criada, sem sobressaltos, planeando e executando e
encontrando respostas rápidas,
numa situação de alerta que
funcionou, em permanência, nas
24 horas do dia.
Apesar de ter sido
agitada, a vida desta estrutura
de Protecção Civil, nunca foi
confrontada com situações muito
difíceis - apesar de algumas terem
sido embaraçosas e terem deixado com o coração nas mãos, os
seus responsáveis e operacionais.
As medidas adoptadas
corresponderam à realidade do
Sofia Ferreira foi sempre a “mulher tenente” da resposta material.
Município de Guimarães e ao
impacto do vírus no território, e
Municipal, o encerramento do
a sua implementação foi pacífica - pese um outro sinal de descontenta“terrado” dos produtos hortícolas
mento de quem pensava que, o que estava a viver o mundo em geral e a as medidas restritivas não foram
Europa em particular, era um mera ilusão.
bem entendidas.
A vereadora reconhece que a actuação “in time” da estrutura
e o momento da sua decisão a nível local, permitiu “entrar a tempo”,
Uma estrutura de
neste processo de ajuda e protecção de pessoas, de modo a correspondacolhimento
er às necessidades que a situação iria provocar ao longo deste tempo.
Ter espaços para atender
Hoje, Sofia Ferreira reconhece que houve duas áreas em que o
situações mais complicadas
cumprimento dos regulamentos não teve o melhor acolhimento: a do
provocadas pela propagação
encerramento das feiras semanais e do funcionamento dos cemitérios.
do vírus, foi uma das primeiras
Foi aqui que houve “mais pressões” para que as medidas draconianas
medidas adoptadas.
implementadas tivessem mais resistência. Também, no Mercado
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u No combate à crise da

Foram quatro os espaços, seleccionados: uma ala do
edifício da Cercigui, no centro
da cidade, para acolher pessoas
“sem abrigo”, com a capacidade
de 16 camas. Foi o espaço mais
utilizado temporariamente, adaptado e equipado, com dignidade,
e com condições sanitárias, de
segurança e isolamento. Os seus
utentes receberam refeições
grátis confeccionadas no Lar de
Santo António e distribuídas pela
“Cozinha Económica” com o voluntariado coordenado pela Cruz
Vermelha.
No “Seminário do Verbo
Divino”, em Azurém, foi instalada uma unidade de isolamento
profilático destinada a acolher
pessoas infectadas e que não
tinham nas suas casas condições
adequadas. A sua capacidade é
de 60 camas e permitia também
receber idosos dos lares, apanhados pela doença e que precisavam
de ser isolados.
“O impacto da doença
nos Lares de Idosos, colocou-nos
o coração nas mãos todos os
dias” - revela Sofia Ferreira. De
facto, este era o grupo de risco
que poderia precisar de respostas
mais rápidas e complexas. Porém,
o que se veio a verificar é que, os
lares mostraram terem adoptado,
a tempo, os planos de contingência, alguns anteciparam mesmo
as medidas consideradas convenientes.
Com o trabalho de
planeamento feito, a estrutura
da Protecção Civil preparou um
cenário de resposta imediata, antecipando necessidades possíveis,
incluindo o de um efeito maior
e nefasto de incidência do vírus.
Havia uma reserva de duas unidades hoteleiras com 83 camas,
numa logística que foi suficiente
para o que se veio a precisar. Por
exemplo, o Centro de Candoso
não chegou a ser activado, apesar
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“

O que fizemos
adequou-se a
um cenário de
uma incidência
maior, que não
chegou a ser
posto à prova
em toda a sua
extensão.”

de estar pronto a receber pessoas
a precisar de isolamento profilático.
O ex-Seminário do
Verbo Divino também se ficou
por uma utilização abaixo da sua
capacidade, de 60 camas, para
onde poderiam ser encaminhados
idosos dos lares.
Na área dos testes, a
Protecção Civil, coordenou com
a ajuda Cruz Vermelha, a acção
de rastreio aos profissionais das
IPSS’s, numa acção planificada
sem que se registassem casos
dramáticos que pudessem alterar
a rotina traçada.
Com o ACES do Alto
Ave, a Protecção Civil definiu
também outras estruturas de
apoio, onde se incluiu a possível
utilização do Multiusos, como
hospital de rectaguarda, uma área
de apoio no Centro de Saúde da
Amorosa, para além do hospital
de campanha, numa tenda no
Hospital de Guimarães.
Sofia Ferreira afirma que
“em termos de infra-estruturas,
o que fizemos adequou-se a um
cenário de uma incidência maior,
que não chegou a ser posto à prova
em toda a sua extensão”. Mas “era
o que nos competia fazer em termos de planeamento e prevenção”
- salienta.
Na área da desinfecção
do espaço público, também, em
Guimarães, ultrapassou-se o que
já era “uma característica habitual
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na cidade e nas vilas”. A recolha
de resíduos teve em conta a tarefa
diária de limpeza urbana a níveis
satisfatórios, reforçando a intervenção municipal com trabalho
por turnos, articulado com as
Juntas de Freguesia.
Neste contexto, a vereadora sustenta que “o Município
teve uma resposta pronta, a todos
os níveis, e contou com parceiros
privilegiados na implementação
do Plano de Emergência no
concelho”, mostrando-se satisfeita
com o desempenho de todos e de
cada um dos envolvidos. Destaca
a articulação com as áreas de
educação social e da educação, na
execução das políticas públicas
municipais, nesta conjuntura de
combate à Covid-19.
Reforça, ainda, “o apoio
e a solidariedade dos vimaranenses”, no cumprimento das metas
de isolamento, e dos contributos das empresas na oferta de
artigos e produtos, deixando a
certeza de que que o sector têxtil,
estaria preparado para ajudar no
funcionamento do hospital de
retaguarda se tal fosse necessário.
“Foram todos inexcedíveis” - diz
Sofia Ferreira.
A vereadora, destaca
neste trabalho de Protecção Civil,
a colaboração dos Bombeiros de
Guimarães, Taipas, Vizela e Riba
d’Ave que cobrem o território
vimaranense, a acção das forças
de segurança - PSP e GNR - e
dos voluntários. E da Segurança
Social. n

“O poder local
tem maturidade,
responsabilidade
e capacidade para
responder em
situações mais
difíceis, pois tem
estado à altura.

Uma rede colaborativa na linha da frente

Parceiros activos e sinceros

A

protecção dos trabalhadores, levou a Câmara a
aqui e regista a colaboração de
adoptar novo “fardamento” para os seus trabalhadores,
“parceiros activos e sinceros” e dena limpeza urbana e nos jardins. Foram eles, quem
staca “o papel dos Municípios que
recebeu o primeiro material de protecção individsão determinantes no desenvolviual: luvas de vinil, máscaras, calçado, aventais, gel
mento do território, na resposta
desinfectante, fatos. Para a sua missão e também para
aos problemas, conforme mais
distribuírem pelas Freguesias e pelas IPSS’s o material
uma vez ficou demonstrado”. E
adequado e de protecção. Houve especial atenção a
reconhece que “o poder local tem
outro pessoal, nomeadamente os bombeiros, cujas
maturidade, responsabilidade e
viaturas eram desinfectadas com ozono, diariamente.
capacidade para responder em
Nos lares e outros equipamentos sociais, - também no estabelecimento
situações mais difíceis, pois tem
prisional - era colocado o material destinado a testes, como zaragatoas
estado à altura dos desafios”.
e desinfectantes.
Sobre dramas humanos
Sofia Ferreira recorda que “quando esta crise da Covid-19
e situações mais complicadas,
começou, o mercado não tinha resposta para as solicitações, pelo que nos
Sofia Ferreira revela que “a ansiemomentos mais críticos houve sinais de ruptura”. Todavia a distribuição
dade dominou os responsáveis das
de máscaras sociais e reutilizáveis teve que ser priorizada em função de
instituições que tinham de estar na
quem era potencialmente mais sujeito à propagação da doença.
linha da frente, correndo riscos”.
“Sempre tivemos uma lista clara de prioridades, em função da
Recorda-se de que “tendo todos
falta de material e até da sua certificação pelo CITEVE - que também
nós sido apanhados de surpresa
entrou em ruptura no seu processo de avaliar as máscaras pela garantia
por esta doença, o ajustamento à
que oferecia o seu uso”, diz Sofia Ferreira que considerou inusitado todo
realidade foi gradual, com cada
este frenesim de certificação produção e distribuição. “Também - conum a gerir o melhor possível as
tinua - queríamos garantir que o desígnio municipal sobre a sustentabilsuas ansiedades, com algum desesidade ambiental ficasse garantido, evitando ver na via pública, material
pero é certo, porque estávamos
usado e não colocado nos recipientes devidos”.
perante um cenário novo”.
A “articulação” de todo este processo de aquiDe facto, não
sição de material, produção e distribuição, não podia ter
havia registos de
PARCEIROS
hiatos, pelo que a colaboração das Juntas de Freguesia foi
simulacros de uma
O trabalho da Pronecessária e eficaz para garantir que o essencial chegasse
crise deste tipo - a
tecção Civil teve paràs populações. Com alvos definidos - onde se incluiu o
última tinha 100
ceiros dedicados como
comércio tradicional e os transportes públicos e as escoanos de distânBombeiros e Forças
las para os que retomariam as aulas, a Câmara estabilizou
cia, e a vereadora
de Segurança.
todo este processo, pelo que chegados aqui a vereadora
admite ter havido
considera que a implementação da resposta de emergência,
algumas situações que
tem “um balanço positivo, dentro do contexto em que vivemos, em
“nos deixaram, momentanGuimarães - todos juntos - e no país”, desde o dia 27 de Março quaneamente, sem saber o que fazer”.
do foi activado o plano de emergência. E que a vereadora considerou
Mas a vontade de “transmitir
como data “determinante” para o sucesso das medidas implementadas.
confiança e dar a resposta que
E até para o seu curso normal.
se exigia”, venceu o medo, e foi
Uma avaliação global será feita mais à frente, para registar
dando “experiência” aos protagoa experiência e tirar ilações, da actuação, dos métodos utilizados, do
nistas envolvidos, à medida que o
desempenho dos agentes envolvidos. Para já, Sofia Ferreira, destaca a
tempo foi passando.
articulação entre serviços e departamentos como “essencial” no desenDebaixo da cobertor
rolar desta operação em que a protecção dos cidadãos era a prioridade
da Protecção Civil estavam
número um.
Bombeiros e forças de segurança,
Quanto a custos e meios empregues, também a contabilidade
que na estrutura local, tiveram
final, tem um prazo alargado para ser aferida, uma vez que há ainda
um papel de articulação com
operações em curso. Por exemplo, os transportes públicos de passageo Município na salvaguarda da
iros, e a sua gratuitidade foi assumida pela Câmara, com o contribpaz social e pelo cumprimento
uto da CIM do Ave. O plano de emergência traçado, prossegue com
das regras estabelecidas para a
ajustamentos à realidade. Até esta fase o desafio foi gerir o dia-a-dia do
convivência social. “Não poconfinamento, seguindo-se agora uma atenção ao desconfinamento,
demos ter um agente ao lado de
de modo a que a normalidade regresse sem sobressaltos. A lição maior
cada munícipe mas a dedicação
que a vereadora destaca de todo este tempo de “pressão enorme” é a da
dos guardas da PSP e da GNR
actuação em conjunto, com parcerias, e em rede colaborativa.
foi de dedicação, extensível aos
“Trabalhamos melhor - reforça - e correspondemos ao que
bombeiros, com todos envolvidos
de nós esperavam as populações, a nossa entrega não teve limites na
num palco de maior risco”. n
concretização de objectivos comuns”. Mas Sofia Ferreira não se fica por

12

guimaraesagora.pt | maio 2020

guimarães, agora!

REACÇÕES PARTIDÁRIAS

© Direitos Reservados

EMÍDIO GUERREIRO

O PSD reitera o que tem transmitido quer na
câmara, quer na assembleia municipal. À atuação do
município faltou liderança e proatividade. A análise que
fazemos é transversal, não pode ser vista por áreas. Num
estado de emergência como o que vivemos, exigia-se que
toda a condução do plano de acção fosse assumida pelo
presidente da Câmara, tal como fez o Governo. Demos
exemplos concretos. A entrega da liderança do Gabinete de
Crise a um elemento externo à autarquia; o atraso na realização de testes fundamentais à população de maior risco;
o atraso na entrega de equipamentos informáticos aos
alunos para o ensino à distância; a promessa da entrega de
centenas de milhares de máscaras à população que ainda
não foi cumprida; a ausência atempada do transporte
público para os alunos do 11º e 12º ano poderem deslocar-se às suas escolas. A estas questões soma-se a recusa de
aceitar as propostas feitas pelo PSD para reforço
de verbas para as Juntas de Freguesia ou para
criar um fundo de apoio ao comércio.
São exemplos que mostram a falta de
proatividade, havendo apenas uma reacção
tardia aos problemas que foram surgindo.
Ficou claro que a autarquia de Guimarães quis
poupar o seu orçamento, evitando medidas determinadas que a situação excepcional exigia.
Ficou muito claro para todos os vimaranenses a
diferença para com outras autarquias.
Destacamos a solidariedade de muitos
vimaranenses que ao contrário da sua autarquia não pouparam esforços e meios para
reagir a este problema mundial. n

Faltaram medidas simples e com
impacto
Concordamos com as medidas tomadas pelo município
de Guimarães no âmbito do combate à pandemia provocada pelo
COVID 19. No nosso entender, a questão que se coloca não está
no que foi feito, mas sim, naquilo que não foi e, que, com medidas
simples, teriam um impacto imediato no tecido empresarial vimaranense. Estes momentos de “catástrofe”, exigem que sejam tomadas
medidas urgentes, práticas e que tenham impacto imediato no quotidiano dos vimaranenses e das suas empresas. Sabemos que a vida é
o bem mais precioso. Mas não é a afectação de verbas a determinados pelouros, sem qualquer tipo de estratégia e de prioridade que vai
resolver os problemas com que nos deparamos. É o caso do milhão
de euros que foi alocado à protecção civil, que foi sendo distribuído
por algumas juntas de freguesia e que, em alguns casos, ainda não
chegaram ao seu destino, ou seja, aos vimaranenses. Por outro lado,
uma das questões em que entendemos que o município deveria ter
actuado com outra postura e outra proximidade, foi precisamente,
na instalação do gabinete de crise.
Um órgão destes tinha que ter como escopo, o diagnóstico rápido e assertivo das necessidades da população e,
aqui, entenda-se população individual e população
empresarial, no sentido de construir medidas eficazes,
mas sobretudo, que chegassem rapidamente aos seus
destinatários e com efeitos práticos e imediatos. Exigia-se
tratamento de choque e não, tratamento paliativo. Não
se compreende que o município tenha construído um
Gabinete de Crise, que é um interlocutor afastado do
terreno, da sua realidade, e, mais que isso, da sua nova
realidade.
Ainda menos se compreende que o Município
queira alargar a instalação deste mesmo gabinete de
crise no âmbito do quadrilátero urbano, designadamente, aos concelhos de Braga, Barcelos e V. N. de
Famalicão. Os deputados do CDS na Assembleia Municipal, propuseram que o Gabinete de Crise fosse liderado
por alguém do Município, o Presidente da Câmara, ou o
seu Vereador do pelouro económico, que, são as pessoas
que melhor deveriam conhecer a realidade económica
do concelho. Tão importante como o conteúdo, impõemse a necessidade de uma intervenção rápida e firme
com medidas que apoiem a retoma da actividade económica, mas,
muito importante, que tenham impacto imediato no seio dos agentes
económicos. Por essa razão e, por entender que a Câmara Municipal
de Guimarães tem um papel preponderante no apoio ao comércio
local, entendemos que deveriam ser postas em prática determinadas medidas, principalmente, para os ENI e as Micro e Pequenas
Empresas do comércio local, que servissem de veículo catalisador
para a alavancagem do tecido económico, num momento ímpar da
economia.
Defendemos e acreditamos que os apoios de proximidade
são aqueles que terão efeitos imediatos no quotidiano das empresas
e que contribuirão para o relançamento de algumas actividades.
Atendendo às condições económicas do Município de Guimarães, entendemos que estão reunidas as condições para serem tomadas
as seguintes medidas:
- Autorizar o alargamento dos espaços de esplanada de
forma a permitir aos estabelecimentos de hotelaria e
restauração que cumpram com as medidas de distanciamento social, minimizando o impacto da obrigatoriedade de redução para 50% da capacidade interior do
estabelecimento, isentando as taxas de ocupação durante

© Direitos Reservados

Houve reacção tardia
aos problemas

Deputados do CDS contra o que não foi feito

JOÃO PEIXOTO

Deputados do PSD insatisfeitos

o ano de 2020;
- Transformar alguns lugares de estacionamento
concessionados à Vitrus,
principalmente nos
parcómetros, em extensão
de espaços comerciais,
mais propriamente, do
sector da hotelaria e
restauração;
- Isenção das taxas municiais para o comércio
de rua e para os agentes
económicos que ficaram
completamente encerrados desde o início do
estado de emergência;
- Adiar a prestação do pagamento do IMI referente
ao mês de Maio e permitir a sua regularização
nas prestações e Julho e
Novembro;
- Manter este regime de
excepção até final do ano
de 2020;
- Propor que o Gabinete
de Crise privilegie a
acção em detrimento do
diagnóstico.
O Grupo Parlamentar do CDS acredita
que que estas medidas
teriam impacto imediato
na retoma económica
do pequeno comércio,
contribuindo por um
lado para a minimização
dos impactos comerciais
provocados pelo cumprimento das obrigatoriedades emanadas pela
DGS e, por outro, não
asfixiando a tesouraria
das empresas que está
desprovida de receitas há
quase três meses. Estas
medidas extraordinárias
contribuiriam para
minimizar o impacto
económico que esta crise
sanitária trouxe à realidade da economia
local e, simultaneamente, contribuir para a
confiança de
cada um dos
vimaranenses. n
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PS elogia comportamento do executivo

“A acção da Câmara foi prudente,
determinada, discreta...”

© Direitos Reservados

PAULO SILVA

“Sou pessoalmente avesso à quantifição de trabalho
qualitativo. Duvido também da importância da referência ao
género dos ou das decisoras políticas numa avaliação de desempenho. À pergunta sobre “o desempenho dos setores social,
educação/cultura e proteção civil da CMG durante este período
da COVID-19” é complexo, e talvez não faça justiça à realidade,
circunscreve-lo à atuação de três áreas ou de quem as dirige.
Este é um processo contínuo, novo, de grande exigência
e até agora desconhecido, no qual todo o Executivo Municipal
e serviços Camarários têm dado o melhor de si, com muito
trabalho, criatividade, dedicação à causa pública e tomando as
melhores decisões a cada momento. Juntamente com tantas áreas
essenciais neste período, esteve também no poder político, ao nível
Municipal e das Autarquias Locais, e nas diversas estruturas do
Estado, uma importante dimensão de contributo para o sucesso
do caso português neste contexto. A ação no Município neste
período foi concertada, transversal a diversas áreas de atuação
com medidas de complementaridade entre elas. Não se
circunscreveu, aliás, ao trabalho do Município, mas
a uma rede alargada de entidades nas mais diversas
áreas, desde a Proteção Civil à Rede de Apoio Social
de Emergência, dos Agrupamentos Escolares às Empresas Municipais, entre outros.
Numa nota geral, a ação do Executivo foi
prudente, determinada, discreta, efetiva, emergente
num primeiro momento e ambiciosa num segundo
tempo. Desde logo, a 11 de março, quando, ouvidas as
autoridades de Saúde e Proteção Civil, adotou medidas de contenção abrangentes, com a prudência e determinação que os tempos exigiam. Encerramento de
Equipamentos e Serviços e Suspensões e Limitações em
eventos culturais e desportivos, utilização de parques
ou estacionamento de superfície, nas feiras semanais,
entre outros.
Ainda com esta determinação, avançou para a
instalação de Unidade de Rastreio no Multiusos, para
o teste a todos os funcionários e utentes de lares, e
profissionais das creches, ou com a aquisição de material profilático distribuído a Instituições, Hospital e Juntas de Freguesia. Foi
com efetividade e discrição que o Município criou uma Rede de
Apoio Social de Emergência, com recurso ao voluntariado e parceria com a Cruz Vermelha, ou instalou as condições necessárias
para sem-abrigo e isolamentos profiláticos poderem ter cuidados,
reserva e segurança. Fê-lo com proatividade, não esperando para
que as situações de emergências se aprofundassem. Foi no mesmo
registo que rapidamente se criaram condições para o fornecimento de refeições a alunos de escalão A, com carências comprovadas,
filhos de profissionais de saúde, e serviços essenciais. Tratada a
emergência, o Município teve uma segunda fase de contributo
significativo na mitigação dos efeitos da pandemia, na crise social
económica e no apoio ao desconfinamento e retoma da abertura de estabelecimentos.
Desde logo nas tarifas de lixo e água adiados,
a que se juntou também a isenção de esplanadas ou
de renda de aluguer de espaços municipais. Para as
“novas normalidades”, a Câmara Municipal de Guimarães distribuiu ainda Equipamentos de Proteção

Individual (EPI), através
das associações comerciais ou tablets, computadores e acesso à internet
para alunos. Só que a
COVID-19 não trouxe
apenas emergência e
situações imediatas.
Veio alterar o paradigma das nossas vidas
numa proporção ainda
incalculável. Foi, pois,
momento de juntar ambição à emergência. Por
iniciativa do presidente
da Câmara, foi instalado um Gabinete de Crise
e Transição Económica.
Como o executivo e os serviços municipais não pararam, este
Gabinete concentrou-se
especialmente na missão
da Transição Económica, preparando o futuro
e apontando caminhos
para o devir. Não deixou
de dar contributos
para, em conjunto com
o tecido empresarial e
a Academia, procurar
soluções disruptivas para
questões essenciais do
presente, como a venda
digital ou a adequação
empresarial à produção
de EPIs.
Foi ainda a
apontar para o futuro,
que esta semana ficaram
ainda a conhecer-se
as medidas do Plano
de Ação na Cultura,
retomando a atividade
cultural e artística da
cidade em várias áreas
e dimensões. Em suma,
prudência, determinação e discrição em
momento de emergência
e muita ambição
para sairmos
mais fortes
deste período
excecional”.
n
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AVISO

PROCESSO N.º 1224/19
FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz
público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei
n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de
Guimarães emitiu o aditamento de Iicença n.° 19/20, ao loteamento licenciado pelo
alvará n.° 11/07, através do qual é licenciada a alteração ao ao lote n.° 35, que incide
sobre o prédio sito no lugar de Devesa Longa, freguesia de Selho (S. Jorge), requerido
em nome de BERNARDINO EUSÉBIO DA SILVA MACHADO, cartão de cidadão n.º
17097405, NIF 157593711, residente na rua Central, 682 - 1 Esq., freguesia de Selho
(S. Jorge), concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos datados de
2019/12/24 e 2020/01/22, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste na
criação de um anexo, na aIteração das áreas de implantação e construção e do volume
de construção do edifício a levar a efeito naquele lote e implantação de uma piscina.
O lote alterado (n.° 35) mantém a área inicial (386,40m2) e destina-se a um edifício
com 2 pisos acima da cota soleira, para habitação unifamiliar. Está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.° 1833/
Selho S. Jorge e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 3031. A área máxima de
construção e o volume máximo de construção são de 359,30m2 (348,30m2-habitação
+ 11,00m2-anexo) e 1.059,07m3, respetivamente. Para conhecimento geral se publica
o presente Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 22 de Janeiro de 2020
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do
presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 1348/2019
DOMINGOS BRAGANÇA SALGADO, Presidente da Câmara Municipal de Guimarães, no impedimento do Vereador com poderes delegados e subdelegados para o
efeito, faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.°
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara
Municipal de Guimarães emitiu o aditamento de licença n.º 1/2020, ao loteamento
licenciado pelo alvará n.° 38/2008, através do qual é licenciada a alteração ao lote
n.° 1, que incide sobre o prédio sito na Rua da Ponte, freguesia da Costa, requerido
em nome de Eduardo José Rocha dos Santos Xavier, portador do cartão de cidadão
n.º 135360024, NIF: 263375625, residente na Travessa Rio de Janeiro, n° 65, 1°
esqº, freguesia de Mesão Frio, concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus
despachos datados de 2019/12/27 e 2020/02/11, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste na introdução de uma piscina e um anexo, alteração da
cércea e das áreas de impIantação, construção e volume de construção do edifício a
levar a efeito naquele Iote. O lote alterado (n.° 1) mantém a área inicial (1.188,00m2)
e destina-se a um edifício com dois pisos acima da cota soleira, para habitação
unifamiliar. Está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.° 1054/Costa e inscrito na matriz predial urbana sob
a artigo n.° 1462. A área máxima de construção e o volume máximo de construção
são de 638,20m2 e 1.826,68m3, respetivamente e implantação de uma piscina com
65,60m2. Para conhecimento geral se publica o presence Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 11 de Fevereiro de 2020
O Presidente da Câmara
(no impedimento do Vereador com competências delegadas e subdelegadas)
Domingos Bragança

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 700/19
FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal
de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público,
em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.° 555/99,
de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães emitiu
o aditamento de Iicença n.° 12/20, ao loteamento licenciado pelo alvará n.º 19/99, através
do qual é licenciada a alteração ao lote n.º 28, que incide sobre o prédio sito no lugar de
Bouça de Ferreiros, freguesia de Polvoreira, requerido em nome de GRAÇA MANUELA
FREITAS OLIVEIRA, cartão de cidadão n.° 10573278, NIF 216760038, residente na rua
da Guiné, 129, 7° DTO., freguesia de Creixomil, concelho de Guimarães. Foi aprovado
por despacho do presidente da Câmara Municipal, Domingos Bragança, na ausência do
vereador com competências delegadas e subdelegadas datado de 2019/11/04 e meu
despacho datado de 2020/01/22, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste na alteração do n° de pisos, da cota de soleira, da cércea e das áreas de impIantação e construção e do volume de construção do edifício a levar a efeito naquele lote
e implantação de uma piscina. O lote alterado (n.º 28) mantém a área inicial (840,00m2)
e destina-se a um edifício com 2 pisos acima da cota soleira, para habitação unifamiliar.
Está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarãs sob o n.° 824/PoIvoreira e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.° 1488.
A área máxima de construção e o volume máximo de construção são de 300,50m2 e
936,36m3 e implantação de uma piscina com 32,00m2. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 23 de Janeiro de 2020
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente
da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá
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Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 1358/19

Deputada (Os Verdes) eleita na lista da CDU

“As necessidades de apoio social em
Guimarães são elevadas”

© Direitos Reservados

MARIANA SILVA

“O futuro avizinha-se de luta e de apoio aos vimaranenses que viram os seus rendimentos reduzidos, que
ficaram desempregados, que foram afetados pela doença, que
não vão resistir à pressão do surto epidémico vendo a saúde
mental ceder, que deverá ser uma área importante de apoio.
Como conhecemos o concelho de Guimarães foi
exemplar no cumprimento voluntário de confinamento,
os vimaranenses compreenderam cedo que era necessário
resguardarem-se para se protegeram individualmente e toda a
comunidade.
Com o surgimento da pandemia foi possível percebermos que várias áreas estariam muito fragilizadas em
termos de apoios e de acompanhamento. Não podemos deixar
de referir que as necessidades de apoio social em Guimarães
são elevadas, porque os salários são na sua maioria baixos
e a precariedade no trabalho é também um dos factores que
fragiliza a sociedade vimaranense.
Por isso, com mais uma situação de crise,
numa altura que ainda não nos tínhamos reerguido, o futuro é uma vez mais um tempo de incerteza.
Não será de admirar que esta seja a área em que a
prestação de apoios está mais estruturada. No entanto, muitas são as situações em que a necessidade
de colocar comida na mesa não se coaduna com
a burocracia exigida para se estender a mão. Não
se coaduna, sobretudo, se esta mão estendida é de
alguém que nunca pensou que necessitaria de ajuda
e que acreditava ter a sua vida organizada.
Já no que diz respeito às áreas da educação
e da cultura, muitas são as questões que se levantam na necessidade de se recorrer às novas tecnologias e na certeza de que uma sociedade com salários
baixos não teria todas as condições de acesso a ferramentas dispendiosas e contas mensais de internet.
E por isso, rapidamente se baixou o dedo acusador
de que a sociedade estava a educar crianças dependentes das novas tecnologias, quando se percebeu que desde
os alunos do 1º ciclo aos alunos universitários muitos eram os
que não conseguiam aceder a novas formas de acompanhar
os estudos em casa. Nenhum aluno pode ficar para trás, mas
alguns ficaram e o executivo camarário sabe disso.
Na cultura os diferentes projetos e meios de apoio ad-

ivinham-se como uma
tentativa de continuarmos a ter cultura em
Guimarães, dos artistas
continuarem, nas diversas áreas, a trabalhar e a garantirem
o seu sustento. Apesar
disso, não deixamos de
nos preocupar com a
falta de abrangência de
outros profissionais na
área da cultura que é
tão vasta e tão complexa.
Estas três
áreas são dirigidas por
mulheres, mas não é
isso que distingue um
bom trabalho de um
mau trabalho. Não é o
género que distingue o
profissionalismo ou a
competência, é sobretudo as opções políticas
que estão em causa e
pelas quais mulheres e
homens dão a cara.
Quanto à
proteção civil não
nos passa pela cabeça
que possa estar a ser
descurada, o senhor
presidente da câmara
Domingos Bragança decidiu desde a primeira
hora assumir esta área,
lá terá as suas razões.
Esperamos que a pandemia, a crise económica e os diferentes
problemas que vão
surgindo diariamente
não levem ao descuido
com os problemas que
não desapareceram
como os fogos florestais
durante o Verão. E
por isso, sublinhamos
a preocupação com a
limpeza dos terrenos,
principalmente com a
ajuda aos proprietários
com mais dificuldades.”
n

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da
Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito, faz público, em cumprimento do disposto na
alínea a) do n.º 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de
dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal de Guimarães
emitiu o aditamento de Iicença n.° 2/20, ao loteamento licenciado pelo
alvará n.º 18/16, através do qual é legalizada a aIteração das redes de
água e águas residuais, que incide sobre o prédio sito na rua Souto
Escuro e rua de Vilar, freguesia da Costa, requerido em nome de Pleno
Contexto, Lda, pessoa coletiva nº 513937765, residente na rua Dr. José
Sampaio, n° 632, união de freguesias de Oliveira, S. Paio e S. Sebastião,
concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos datados de
2019/12/19 e 2020/01/21, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal
e consiste na Iegalização da alteração das redes de abastecimento de
água e da rede de águas residuais. Para conhecimento geral se publica
o presente Aviso em jornal locaI.
Paços do Concelho de Guimarães, 21 de Janeiro de 2020
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho
do presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 193/19
FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito,
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal
de Guimarães emitiu o aditamento de licença n.° 1/20, ao loteamento licenciado pelo
alvará n.º 15/91, através do qual é licenciada a alteração às áreas do domínio público
que incidem sobre o prédio sito no lugar da Carreira, freguesia de Brito, requerido
em nome de MUNICÍPIO DE GUIMARÃES, NIF: 505948605, com sede no Largo
Cónego José Maria Gomes, freguesia da união de freguesias de Oliveira, S.Paio e S.
Sebastião, concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos datados de
2/04/2019 e 27/01/2020, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste na
alteração das áreas do domínio público (fossa séptica e poço sumidouro). Pelo presente aditamento é desafetada do domínio público a área de 160,00m2, com vista à
criação de uma parcela autónoma, registada na Conservatória dos Registos Predial,
Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n° 2483/Brito e inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo nº 3070, designada por parcela “A”, destinada ao domínio privado
do município, pelo que a área total do domínio público passa a ser de 323,00m2, assim distribuída: 150,00m2 para baías de estacionamento e 173,00m2 para passeios.
Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 05 de Fevereiro de 2020
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente
da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 663/19
FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito,
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara
Municipal de Guimarães emitiu o aditamento de licença n.° 17/2020, ao loteamento
licenciado pelo alvará n.° 83/96, através do qual é licenciada a alteração ao lote n.º
30, que incidem sobre o prédio sito no lugar de Santa Apolónia ou Senães, freguesia
de Silvares, requerido em nome de BRUNO DANIEL LEITE OLIVEIRA, portador do
CC n.°12201010, NIF: 220602395, residente no lugar de Rua Sto André Nº 41, união
de freguesia de Serzedo e Calvos, concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus
despachos datados de 2019/08/09 e 2020/01/15, respeita o disposto no Plano Diretor
Municipal e consiste na aIteração das áreas de implantação, construção e volume
de construção do edifício a levar a efeito no respetivo lote. O lote alterado (n.° 30)
mantém a área inicial (525,00m2) e destina-se a um edifício com 1 piso acima da cota
soleira e 1 piso abaixo da cota soleira, para habitação uni familiar. Está descrito na
Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º
663/Silvares e inscrito na matriz predial urbana sob a artigo n.° 1031. A área máxima
de construção e o volume máximo de construção são de 323,00 m2 e 971,70 m3,
respetivamente. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 15 de Janeiro de 2020
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente
da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá
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Deputado independente eleito na CJG

“Que os serviços fiquem melhor
prevenidos para o futuro”

© Direitos Reservados

ANTÓNIO MEIRELES

“Relativamente às questões que coloca, em meu
entender, e fazendo desde já uma ressalva que não desculpabiliza, mas entende a complexidade da situação e evidencia o
facto de não haver experiência dos atuais atores políticos e dos
responsáveis das autoridades sanitárias no âmbito de combate
à pandemia do SARS-COV-2, foi notório e visível, que o governo central emitiu directivas imprecisas e vagas, atrevo-me a
dizer que houve uma cacofonia que a todos aturdiu, como foi
o uso / não uso das máscaras e que, dependia muito mais do
poder local a tentativa de proteger as populações.
A centralidade do SNS permitiu, e bem, que os
procedimentos fossem nacionais e não locais, o que veio a
revelar-se benéfico na eficácia do combate, mas foram os
autarcas que tentaram encontrar nos seus territórios soluções
que prevenissem maiores complicações, a exemplo disso, a
possibilidade de ter um hospital de retaguarda no pavilhão
Multiusos.
Devo também salientar a elevada civilidade
com que os nossos concidadãos aceitaram os conselhos que as autoridades foram veiculando e enaltecer a urbanidade do comportamento da população em geral, sem esquecer os trabalhadores que,
não podendo ficar em casa, asseguram os serviços
que nos permitiram a todos nós ficar confinados.
Do que sabemos, a autarquia gizou logo no
dia 6 de março um primeiro plano de contingência
e mobilizou os meios ao dispor para dessa forma
poder salvaguardar vidas.
Em concreto, as ações de cada sector
foram já elencadas pela CMG no seu “Relatório
de Atividades de 01 de fevereiro a 30 de abril” que
foi fornecido antes da realização do Assembleia
Municipal do 15 do corrente mês. Nesse momento,
tive a oportunidade de solicitar informações em
alguns desses aspetos e foi notório o desconforto
do Sr. Presidente da CMG na forma como por exemplo, no
âmbito da realização dos testes, o Governo se comportou, dando prioridade a zonas do território nacional onde a taxa de
incidência do vírus era menor que no Norte do país.
No tocante ao ensino, de ressalvar a atitude preventiva da U. Minho que suspendeu as aulas presencias nos respe-

tivos campi, logo no dia
7 de março, o que certamente facilitou os bons
resultados concelhios no
combate à epidemia.
No setor cultural, é
compreensível que em
face da urgência do
período, todas as atividades fossem suspensas
e que certamente os
envolvidos terão sofrido
perdas substanciais de
rendimento no processo. O que é expectável
é que, com o advir da
normalidade esse sector
possa recuperar pelo
menos parte dos seus
proveitos e que a autarquia consiga, em datas mais seguras, poder
revitalizar e promover
as atividades previstas
no calendário.
Em síntese,
num ou noutro aspeto,
seria expetável que
atuação dos responsáveis locais dos
pelouros que refere,
fosse mais proactiva
que reativa, mas, em
termos gerais considero
positiva a avaliação
dos serviços prestados
à população vimaranense e, mais que
avaliações, proponho
antes que dos acontecimentos, das situações
vividas certamente com
angústia e desespero,
os responsáveis possam
tirar conclusões que
permitam aos serviços
ficarem melhor prevenidos para futuro e que
destes tempos fiquem
práticas e rotinas mais
esclarecidos que a todos
nos beneficiem.” n

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 656/19
FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito,
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal
de Guimarães emitiu o aditamento de licença n.º 4/20, ao loteamento licenciado pelo
alvará n.º 42/86, através do qual é licenciada a alteração ao lote n.º 16, que incide sobre o prédio sito no lugar de Chã, freguesia de Brito, requerido em nome de AVELINO
PEREIRA CARDOSO, cartão de cidadão n.º 07602466, NF 152053476, residente na
rua Vasco da Gama, nº 17, freguesia de Brito, concelho de Guimarães. Foi aprovado
por meus despachos datados de 2019/12/12 e 2020/02/07, respeita o disposto no
Plano Diretor Municipal e consiste na construção de anexos, na aIteração do nº de
pisos e das áreas de implantação e construção e do volume de construção do edifício
levado a efeito naquele Iote. O lote alterado (n.º 16) mantém a área inicial (510,00m2)
e destina-se a um edifício com 2 pisos acima da cota soleira e 1 piso abaixo da cota
soleira, para habitação unifamiliar, o qual está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 309/Brito e inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo n.º 2430. A área máxima de construção e o volume
máximo de construção são 380,00m2 (315,00m2-habitação + 65,00m2-anexos) e
1.140,00m3, respetivamente. Para conhecimento geral se publica a presente Aviso
em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 07 de Fevereiro de 2020
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do
presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 86/2019
FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito,
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 78.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara
Municipal de Guimarães emitiu o aditamento de Iicença n.º 10/2020, ao loteamento
licenciado pelo alvará n.º 27/98, através do qual é licenciada a alteração ao lote
n.º 17, que incide sobre o prédio sito no lugar da Vinha ou Quinta do Lameirinho,
freguesia de Selho S. Jorge, requerido em nome de Solinhas - Acabamentos de
Fios, Ldª, NIF: 501784209, com sede na Rua da Cabreira de Cima, nº 129, freguesia de Selho S. Jorge, concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos
datados de 2019/12/24 e 2020/02/13, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste na alteração das áreas de implantação, construção e volume de
construção do edifício levado a efeito naquele lote. O lote alterado (n.º 17) mantém
a área inicial (1.482,05m2) e destina-se a um edifício com dois pisos acima da cota
soleira, para uma indústria ou armazém, o qual está descrito na Conservatória dos
Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º 1137/Selho S.
Jorge e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3087. A área máxima de
construção e o volume máximo de construção são de 912,15m2 e 4.235,95m3, respetivamente. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 13 de Fevereiro de 2020
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do
presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 807/17
FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara
Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o
efeito, faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo
78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a
Câmara Municipal de Guimarães emitiu o aditamento de licença n.º 1/20, ao loteamento licenciado pelo alvará n.º 14/93, através do qual é licenciada a alteração ao
lote n.º 12 - fração “A”, que incide sobre o prédio sito no lugar de Pipe ou Devesa,
freguesia de Candoso (S. Martinho), requerido em nome de BANCO BPI, SA, pessoa coletiva n.º 501214534, com sede na rua Tenente Valadim, nº 284, concelho
do Porto. Foi aprovado por meus despachos datados de 2019/03/28 e 2020/02/17,
respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste na introdução de um
entrepiso e de uma torre na fração “A”. O lote alterado (n.° 12) mantém a área
inicial (825,00m2) e destina-se a um edifício com 2 pisos acima da cota soleira e 1
piso abaixo da cota soleira, para utiIização coletiva. A aIteração incide apenas na
fração “A”. O lote está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial
e Automóveis de Guimarães sob o n.º 181/Candoso S. Martinho e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 692. A área máxima de construção e o volume
máximo de construção são de 1.425,00m2 e 4.245,00m3, respetivamente. Para
conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.
Paços do Concelho de Guimarães, 17 de Fevereiro de 2020
O Vereador
(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do
presidente da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá
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ENTREVISTA
Miguel Gonçalves, presidente da Escola de Psicologia (UM) sobre a incidência da Covid-19

“Vamos ver se esta crise é uma
oportunidade de transformação
política positiva”
u Se não fosse a internet e as ferramentas digitais, o

relacionamento humano, teria tido um apagão brutal nas nossas vidas, neste período em que estamos
a ser atacados pela Covid-19. Miguel Gonçalves,
professor catedrático e presidente da escola de
Psicologia, da Universidade do Minho, não tem
dúvidas de que manter a actividade em tempos de
confinamento foi essencial para a paz social em que
o país viveu. “O ser humano não evoluiu, ajustou-se
temporariamente”, revela o professor que lembra
que “os seres humanos já viveram em condições
muito piores que as habituais”. O desafio no futuro, imediato, é saber “como as sociedades se vão
organizar, nos próximos tempos”, e “se esta crise
é também uma oportunidade de transformação
política positiva”.

GA! - O vírus invisível colocou-nos numa jaula também
invisível, resgatando-nos o tacto
e outros sentidos usados nas
relações humanas, há milénios...
Isto é uma evolução da espécie,
de ser livre para um chimpanzé
da era moderna?
MG - O vírus veio relembrar-nos
a fragilidade da nossa existência.
Felizmente dispomos de meios
para nos continuarmos a relacionar, e em muitos casos, trabalhar
através de ferramentas digitais. A
solidão que sentimos no confinamento teria sido muito maior se
não dispusemos de internet. Julgo
que as pessoas que continuaram
a relacionar-se com outros e que
tiveram possibilidade de continuar activos (através de teletrabalho) tiveram globalmente uma
maior facilidade de adaptação.
Mesmo assim o isolamento teve
(e, num certo sentido, continuará a ter) implicações negativas
consideráveis. Basta pensarmos
no modo como as cerimónias que
dávamos por adquiridas foram
perturbadas - e neste âmbito o
que mais me sensibilizou foi o
modo como os funerais tiveram
que ser realizados. Não é difícil
antecipar que a prevalência do
luto complicado vai disparar nos
próximos tempos, porque os
mecanismos naturais que ocorrem quando alguém morre e que
facilitam o processo de luto foram
altamente perturbados (e.g. ver
a pessoa perdida, poder despedir-se, poder estar com outros
membros da família que partilham a dor). Do mesmo modo, as
pessoas com maior fragilidade
psicológica tiveram de enfrentar
uma situação que, sendo difícil

para todos, é muito mais difícil
para quem já está em sofrimento
e por isso com recursos limitados. Também não é difícil de
imaginar que a prevalência da
doença mental, como a depressão
ou as perturbações de ansiedade, certamente terão tido um
aumento. E um sintoma preocupante disso foi o aumento muito

significativo da venda de antidepressivos durante o período
de confinamento. Do ponto de
vista psicológico esta situação é
absolutamente dramática, porque
coloca em marcha dificuldades
acrescidas muito significativas,
e retira às pessoas o acesso a
recursos naturais para lidar
com essas mesmas dificuldades.

Tecnologia impediu apagão nas relações humanas.
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ENTREVISTA
E exemplifico isto com duas
dimensões: por um lado o perigo
foi tornado ominipresente. Todos
as notícias se centravam no
aumento exponencial do número
doentes, no risco da doença, na
ruptura dos sistemas de saúde, no
aumento do número de mortos,
no aumento do desemprego, e na
catástrofe económica pós-confinamento, de dimensões inimagináveis. Por outro lado, o acesso
às redes naturais de suporte (e.g.
amigos, família, trabalho) viu-se
largamente comprometido com
o isolamento. Não estou a dizer
com isto que o confinamento foi
despropositado. Tanto quanto
podemos perceber, até pelo que
aconteceu, e continua a acontecer
em outros países, a decisão de
decretar o estado de emergência
foi completamente sensata. Não
deixou foi de ter custos que são
ainda difíceis de contabilizar. E
repare-se que uso o termo custos
também no sentido económico,
porque o aumento da perturbação psicológica tem custos
económicos muito claros. Em

síntese, não acho que há aqui
nenhuma evolução específica
do que é ser-se humano. Só
um ajustamento temporário. E
mesmo que dure dois anos, será
temporário.
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GA! - O new normal vai acabar
com o humano que nos habituamos a ser desde o tempo em que
Adão e Eva se encontraram no
paraíso?
MG - Não. Os seres humanos há
muito perderam a sua inocência. Esta pandemia obriga-nos
a um ajustamento muito exigente, mas que creio ser meramente temporário. As pessoas
são muito mais flexíveis do que
habitualmente julgamos. Os
seres humanos, genericamente,
viveram já em condições muito
piores do que as actuais. O que
consideramos humano é fortemente determinado historicamente. E há muitas pessoas que
infelizmente continuam a viver
situações que, do nosso ponto de
vista, são inimagináveis, como
observamos ao longo de meses
com os refugiados a atravessarem
o Mar Mediterrâneo. Não são é
“nós”, são “eles”. E infelizmente
(para nós como espécie) é mais
fácil ver o sofrimento e a morte
quando não somos nós. Uma outra questão é como as sociedades
se vão organizar nos próximos
tempos: vamos continuar a viajar
de avião como antes, vai haver
mais pessoas em teletrabalho, as
cidades vão perceber que têm que
impor limites à circulação automóvel, como está já a acontecer
(Milão é um bom exemplo)? Não
julgo que estas questões sejam de
natureza meramente psicológica,
mas são de natureza política. Ou
seja, julgo que vamos ter que
esperar para ver se esta crise é
também uma oportunidade de
transformação política positiva.
Não acho que esteja garantido à
partida que o seja.
GA! - As relações sociais, entre
humanos, passam a ser iguais
às relações entre autómatos. Só
falta mesmo a inteligência artificial regular os nossos gestos e
hábitos?
MG - Claramente a inteligência artificial já está instalada e
a sua influência irá certamente
aumentar. Não acho que isso
implique, pelo menos para já, que
as relações entre seres humanos

“

Os seres
humanos há
muito perderam
a sua inocência.
Esta pandemia
obriga-nos a um
ajustamento
muito exigente.”

“Não tínhamos
outra hipótese
senão passar a
ter estes cuidados
de higiene. Se
não tivéssemos,
o preço que
pagaríamos seria
muito elevado.

Miguel Gonçalves
e a sua devoção
pela Psicologia
Miguel Gonçalves, professor catedrático da UM, tornou-se presidente da Escola de Psicologia (EPsi) da Universidade do Minho, a 24 de Janeiro de 2019, com um mandato até 2022. Miguel
Gonçalves licenciou-se em Psicologia na Universidade do Porto
e doutorou-se em Psicologia Clínica na UMinho, onde leciona
desde 1992. Na academia minhota, foi vice-presidente da EPsi,
diretor do Centro de Investigação em Psicologia, bem como diretor adjunto do Departamento de Psicologia e do Serviço de
Consulta Psicológica e Desenvolvimento Humano, sendo coordenador do programa de doutoramento em Psicologia Aplicada
e presidente da Comissão de Ética para a Investigação em Ciências Sociais e Humanas, do Conselho de Ética da UMinho. No
âmbito da sua atividade científica, coordenou vários projetos de
investigação, desenvolveu um programa que analisa os processos narrativos que conduzem à mudança em diversos modelos
psicoterapêuticos e publicou mais de 100 artigos, capítulos e
livros internacionais. O professor catedrático é vice-presidente
da International Society for Dialogical Science. A EPsi é a mais
nova das 11 unidades orgânicas de ensino e investigação da
UMinho, criada após a extinção do Instituto de Educação e Psicologia em 2009. Tem dois departamentos - de Psicologia Básica
e de Psicologia Aplicada - e o Centro de Investigação em Psicologia, classificado como “Excelente” na recente avaliação promovida pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e considerado
um dos 15 melhores centros de investigação nacionais. A EPsi
conta com 35 docentes e investigadores e cerca de 600 alunos
inscritos nos vários cursos. Dispõe ainda do Serviço de Psicologia para a prestação de serviços à comunidade, dentro e fora
da universidade, em estreita articulação com os seus projetos de
ensino e de investigação. n

se modifiquem dramaticamente.
As pessoas modificam os seus
hábitos nas relações com as
“máquinas” e com a sua inteligência. Um bom exemplo disso são
as redes sociais que recorrem a
algoritmos que nos dão o que nós
queremos. Seja verdade ou falso,
com os efeitos que são conhecidos nas eleições que ocorreram
em diferentes países, resultantes
da manipulação da informação e
do uso de estratégias de desinformação. Manipulações desta
natureza sempre existiriam,
mas agora ganham uma nova
dimensão e uma nova velocidade de propagação. Espero que
a tecnologia crie condições para
evitar os efeitos nefastos destes
processos. Julgo que não é muito
diferente de outros produtos
tecnológicos que vão emergindo.
Podem ter efeitos positivos, mas
têm muitas vezes um enorme
potencial negativo.

GA! - O vírus fez do homem
uma espécie de robô, produzido,
moldado e movido por inteligência artificial? Os comportamentos impostos ao new
normal deixam entender isso... a
higienização está sendo elevada
à ultima potência?
MG - Não tínhamos outra
hipótese senão passar a ter estes
cuidados de higiene. Se não tivéssemos, o preço que pagaríamos
seria muito elevado. A questão
que me parece interessante é se
vamos conseguir com facilidade,
depois de passada a pandemia,
regressar a um nível mais flexível
de cuidados de higiene. Ou seja,
se em vez de lavarmos e desinfetarmos as mãos como se estivéssemos a entrar para um bloco
cirúrgico, conseguimos voltar ao
velho e sensato princípio de lavar
as mãos antes de ir para a mesa.
GA! - O distanciamento social, a
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ENTREVISTA

“

Os microorganismos estão
por todo lado,
incluindo dentro
de nós. Temos
uma quantidade
inimaginável
de bactérias
no nosso
organismo.”

não utilização do beijo, como etiqueta social ou acessório e ferramenta do relacionamento sexual, o elevado número de fitas no chão
ao jeito de “não ponha aqui o seu pézinho”, os acrílicos a separar
os cidadãos dos funcionários, nos serviços públicos, cafés e restaurantes, dá a ideia de que o homem é um bicho imundo, nojento,
execrável? Isto não começará a ter efeitos na nossa mentalidade,
comportamento e condição?
MG - Mais uma vez acho que esta adaptação será transitória. Vamos
aprender a viver com o vírus. Vamos reaprender a voltar gradualmente
à normalidade. Enquanto nos mantivermos em situação de pandemia
é natural, e desejável, que haja cuidados acrescidos, mas que tenderão a
desaparecer quando a pandemia passar.
GA! - Mas o beijo na boca, que a revolução francesa pode ter liberalizado, já não era uma forma de os casais transmitirem microorganismo infecciosos?
MG - Os microorganismos estão por todo lado, incluindo dentro de
nós. Temos uma quantidade inimaginável de bactérias no nosso organismo. É compreensível que as pessoas não queiram ser contaminadas
com este vírus, pelo menos enquanto as perspectivas terapêuticas não
forem mais animadoras. O risco para os próprios e para os outros não é
negligenciável. É natural que as pessoas, mesmo as que tem baixo risco
de mortalidade e de complicações sérias, tenham um medo considerável de infectar os seus familiares com mais idade e mais vulneráveis.
É um sinal humano da nossa moralidade e da nossa natureza relacional, felizmente.
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GA! - Como será a vida entre namorados e jovens casados, já investidos na condição do new normal?
MG - O que eu imagino é que as pessoas, na medida do possível,
procuram ter vidas o mais normais possível, apesar dos constrangimentos. Mais difícil, parece-me a vida dos adolescentes que ficaram
encerrados em casa, sem possibilidade de contacto com os seus colegas
e amigos. Felizmente é uma geração muito habituada aos contactos
online e isso pode ter minorado as dificuldades. Mas eu recomendaria
que gradualmente os contactos
Miguel Gonçalves reconhece que a pandemia adiou casamentos.
fossem sendo estabelecidos, com
distanciamento social, e progressivamente mais relaxamento
desses cuidados em função da
situação epidemiológica.
GA! - Admite que a taxa de natalidade baixe ainda mais, face
ao pudor das novas relações,
associadas à vida sexual?
MG - Acho difícil antecipar. Não
sei se há um novo pudor nas
relações. Julgo que pode ser um
tema interessante de investigação.
Mas não tenho a certeza de que a
vida sexual se tenha transformado assim tanto, excepto na possibilidade de formação de novos
casais durante a quarentena. Mas
mesmo assim, surgiram muitos
exemplos nos media de casais que
se formaram à distância, via redes
sociais, e até a partir do estabelecimento de contactos à distância
entre vizinhos. Os seres humanos
ajustam-se com facilidade e têm
uma grande criatividade. Ainda
mais no amor.
GA! - O mesmo acontecerá à
taxa de divórcios?

pandemia possam ser reestabeleMG - Também acho difícil arricidas. Acho que as pessoas com
scar. Poderíamos supor que dado
mais idade que se encontram sós
um aumento da conflitualidade
e com distanciamento forçado
com o confinamento o número
devem estar em grande sofride divórcios vai aumentar, mas
mento e, na medida do possível,
ele já é tão elevado que podemos
estas medidas de distanciamento
assistir ao que em estatística se
devem ser afrouxadas, tanto
chama “efeito de tecto”, i.e., quanquanto a situação epidemiológica
to mais elevado menos espaço
o permita.
tem para aumentar. Por outro
lado, a crise social e económica
GA! - Ou, isto é apenas uma
que se avizinha pode ser uma
ilusão passageira, antes da descfactor de elevado constrangimenoberta da vacina porque depois
to para que as pessoas se possam
tudo voltará a ser como
divorciar ou separar,
era em 2019?
mesmo que queiram.
MG - Não consigo
Finalmente, quero
REFLEXÃO
arriscar. Diria que
ser optimista e
São precisas
do ponto de vista
imaginar que para
mudanças mas sem
psicológico o mais
alguns casais a
vontade política nada
natural é tudo
proximidade, ainmudará e tudo ficará
voltar, gradualda que forçada, os
na mesma.
mente, ao que era.
conduziu a reinvenMas vai depender
tarem-se. Mas claro,
muito da vontade política
não tenho dados nenhuns
de organismos transnacionais,
que suportem tais suposições.
como por exemplo a EU, e dos
governos nacionais e mesmo
GA! - O new normal estará mais
locais, bem como das instituições
vocacionado para uma vida
empregadoras. Se aproveitam o
solitária?
momento para produzir muMG - A solidão é claramente um
danças de longo termo ou não.
problema de saúde pública. As
Gostava de acreditar que estes
pessoas que se sentem mais sós
organismos vão aproveitar a
tem uma taxa de mortalidade
oportunidade para desenvolver
superior às que se sentem mais o
modelos económicos e sociais
apoio dos outros. Por isso, espero
mais sustentáveis e justos. Mas é
que gradualmente as relações sosó a minha esperança de ver muciais que foram perturbadas pela
danças positivas a terem lugar.

“A situação
de pandemia
pode fazer-nos
reflectir mais,
dado que estamos
mais frágeis, mas
sem vontade
política não
haverá mudanças
significativas.

GA! - As novas gerações vão
pagar pelos erros dos seus antepassados sobre a natureza?
MG - Já estamos certamente a
pagar. Basta ver-se as estimativas do número de mortos que
resultam todos anos da utilização
do gasóleo como combustível, a
título de exemplo.
GA! - O vírus quis alertar-nos
para a necessidade de criar um
mundo justo?
MG - Ao longo do século XX
já tivemos muitos sinais de que
as injustiças e as desigualdades
estavam a aumentar de um modo
muito acentuado. Também já
tivemos muitos sinais de esperança. A situação de pandemia
pode fazer-nos reflectir mais,
dado que estamos mais frágeis,
mas sem vontade política não
haverá mudanças significativas.
E claro, muitas destas mudanças
são de uma enorme complexidade. n
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PARCERIAS
Combate à pandemia junta instituições e serviços

O apoio “logístico” e activo da CVP
A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), através da delegação de
Guimarães, foi um dos parceiros mais activos do Município neste tempo
de pandemia, cooperando em acções concretas, no território concelhio e
na gestão da plataforma de voluntariado.
u

A

CVP esteve na
linha da frente,
do apoio dado
aos vimaranenses, pela
administração
municipal, não
apenas coordenando a rede
de voluntários
Covid-19 como executando
tarefas ligadas à assistência
domiciliária das pessoas e até na
gestão de bens e materiais que ia
chegando fruto da solidariedade
local e nacional, colocados num
armazém situado na Casa da
Memória.
Armando Guimarães,
responsável da delegação, esteve
sempre irmanado neste processo
com a Divisão Social e da Protecção Civil da Câmara, em diversas tarefas. A distribuição alimentar e reforço de cabazes foi uma
delas, a distribuição de refeições
outra. Numa ligação umbilical

com a Fraterna, a CVP colaborou
no armazenamento e posterior
entrega de vários tipos de bens,
desde o gel desinfectante, a bens
de higiene pessoal, aos produtos
têxteis que iam chegando das
empresas vimaranenses, tais
como lençóis, edredões, pijamas e
roupa de cama, coordenando esta
logística quase ímpar.
Também, na realização
dos testes aos profissionais das
IPSS’s, a CVP esteve presente,
não apenas fazendo transporte
de material e de resultados,
como fornecendo as zaragatoas
necessárias a esses testes, através
de um protocolo nacional que
a instituição formalizou com as
autarquias. Foram cerca de mil
pessoas que ficaram abrangidas
por esta acção preventiva de combate à propagação da doença.
Ao lado do Município,
nesta operação de logística
permanente, com deslocações
múltiplas, a CVP também fez o
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Armando Guimarães foi o elo de ligação CVP-CMG.

transporte de refeições, confeccionadas no Lar de Santo António e que tinham como destino
a “Cozinha Económica” onde os
mais vulneráveis e desprotegidos
de lar, almoçavam ou jantavam.
Era um trabalho coordenado, de colaboração, onde se
integram os jovens voluntários,
que se mostraram activos, num
período mais crítico, actuando
em diferentes eixos da acção
social e de protecção das pessoas.
Um apoio inestimável
e reconhecido pelas vereadoras
Paula Oliveira e Sofia Ferreira,
que coloca a CVP num papel de
parceiro social focado na gestão
da logística que permitiu recolher, armazenar e distribuir bens
e produtos que foram o primeiro
sinal da ajuda prestada a pessoas
cadenciadas.
“Fizemos de tudo - diz
Armando Guimarães - desde
recados a transportes, entregas,
armazenamento, sabendo que
havia pessoas - mesmo internadas
em algumas instituições - que precisavam da nossa ajuda e do nosso
esforço solidário”.
A CVP contribuiu
assim, para que os lares de idosos
do concelho, tivessem, a tempo,
tudo o que precisavam, mesmo
um “apoio mais individualizado”,
que também foi prestado à Liga
dos Amigos do Hospital e aos
“sem-abrigo” de quem estiveram
sempre próximos.
Sobre a solidariedade
que viu partilhada pelos vimaranenses, na doação de bens,
Armando Guimarães, revela, que
se sentiu tocado, pela generosidade manifestada que permitiu
ter um armazém com dezenas de
edredões, pijamas, centenas de jogos de banho, lençóis, e artigos de
higiene corporal, a que se juntou
cerca de uma tonelada de produtos alimentares. Parte destes bens
também chegaram de Lisboa, da
sede nacional da CVP.
Com a sua estrutura
técnica de oito pessoas e cerca
de 35 voluntários, diários, foi
possível à CVP colocar-se ao lado

do Município, numa rede colaborativa, activa e solidária, que
desempenhou bem a sua missão
de ajuda. E todo o concelho foi
beneficiado desta rede. Armando
Guimarães lembra as deslocações
feitas a freguesias e vilas, de Ponte
às Taipas, do vale de S. Torcato,
no centro urbano, numa articulação com a cooperativa Fraterna
que levou o apoio a quem dele
necessitava. E de forma directa
às famílias. Inclusive. Até para o
“banco do bébé” houve contributos de produtos de puericultura.
No âmbito da Saúde, a
CVP prestou apoio a quem precisava de se deslocar aos centros
de saúde para consultas médicas,
num apoio abrangente global, que
beneficiou estratos diferentes da
camada social de vimaranenses
mais desprotegidos.
Foi assim que se juntaram vários projectos sociais em
Guimarães, como o “inRuas” frequentado por toxicodependentes
que também foram protegidos e
os “sem-abrigo”, a que se juntaram as equipas de psicólogos
para prestar apoio psicológico. A
equipa da CVP e dos voluntários, conseguiu agregar jovens de
várias profissões desde assistentes
sociais, a educadoras, advogados,
envolvidos num manto de solidariedade sempre de registar.
O Centro Juvenil de S.
José, a Santa Casa da Misericórdia, escolas, hospital, por todo o
lado se sentiu o apoio da CVP e
seu voluntários.
Armando Guimarães,
reconheceu que chegou a faltar
equipamento de protecção individual mas no global a missão
da protecção civil, no geral, onde
a CVP se enquadrava, cumpriu
“com generosidade a sua missão”,
protegendo os mais necessitados,
desde os idosos dos lares concelhios, aos deficientes da Cercigui,
a quem foram entregues máscaras
e outros equipamentos. Também,
o INEM beneficiou desta onda
de solidariedade uma vez que
foram entregues viseiras aos seus
profissionais em Guimarães. n
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HOTELARIA & RESTAURAÇÃO
Hotel e restaurante foram remodelados

HOOL com novo charme
O
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HOOL tem um
novo conceito
de restauração
para mostrar aos
clientes do hotel
mas também aos
vimaranenses ou
mesmo a quem
nos visita.
As obras de remodelação dos seus interiores, permitiram um novo layout desde a
recepção até ao restaurante, uma
nova decoração, com espaços
diversificados para reuniões de
negócios, convívio e salas de
estar de repouso com espaços de
leitura, a olhar para o exterior do
centro histórico.

A esplanada tornou-se
numa mais valia pelo seu
décor e posicionamento do
mobiliário, tudo a condizer
com a fachada exterior...

Também o restaurante
se adaptou aos novos tempos, da
era Covid-19, apresentando-se
agora como um espaço agradável,
bem decorado e com cores
suaves, que deixam a sensação de
acalmia face à vivência do centro
histórico. A esplanada tornou-se
numa mais valia pelo seu décor
e posicionamento do mobiliário,
tudo a condizer com a fachada
exterior que ganhou nova vida e
cor, pelas obras que consolidaram um edifício bonito, de traça
antiga.
Ernesto Fernandes,
gerente do HOOL acredita “com
as novas condições, este espaço
será uma referência para os
turistas e um emblema do centro
histórico”. As obras foram para lá
das intenções iniciais, porquanto
para além do exterior do edifício,
o HOOL tem agora uma cozinha
nova, uma sala de restaurante
mais agradável. Também no que
é habitação, o hotel da Oliveira

O novo HOOL promete ser um
espaço animado ao serviço do
turismo e da restauração
vimaranense.
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Depois de obras
de remodelação, o
HOOL é agora um
espaço diferente e de
qualidade na
restauração
vimaranense.
u
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HOTELARIA & RESTAURAÇÃO

“
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Com as novas condições, este
espaço será uma referência para
os turistas e um emblema do
centro histórico.”

Muitos convidados para festejar uma remodelação bem concebida.

melhorou as condições interiores,
snacks, animando a vida social do
mais condizentes com a categoria
centro histórico, com este serviço
de quatro estrelas que possui.
adequado a pequenos eventos.
Quem fôr agora almoçar
Um dia qualquer pode
ou jantar ao HOOL, vai encontrar ver uma “happy hour” ou “afe poder escolher um menu onde
ter-hour” no HOOL que se distina cozinha tradicional e local tem
guirá por uma marca claramente
um lugar de destaque. O polvo,
europeia de utilização do hotel
bacalhau e cabrito são ingredicomo espaço social. Até porque
entes para um lote de sugestões
algumas empresas exportadoras
gastronómicas que o chef do hotel de Guimarães e da região instavai oferecer, com criatividade. A
lam aqui os seus clientes, numa
garrafeira do HOOL tem uma
estadia agradável que permite
carta de vinhos, onde se podem
um contacto com a vivência das
escolher os melhores néctgentes da cidade.
ares nacionais, de todas
Desde Agosas regiões.
to, de 2019, que o
TURISMO
O HOOL
HOOL tem uma
É mais um espaço
continuará com
nova gerência.
de qualidade que a
a mesma lotação
Ernesto Fernandes
iniciativa privada
de quartos, 20 no
reconhece que
lançou em
total e nestes sete
até ao fim do ano,
Guimarães.
suites. Os preços das
as solicitações e
dormidas não foram
reservas foram muitas
alterados e uma refeição
e que a tarefa é agora
tem um preço médio não
recuperar de um período em
superior a 30 euros por pessoa.
que a economia parou mas que
Para além da ementa tradicion“nos permitiu remodelar as nossas
al, o restaurante serve também
instalações”.
refeições “à la carte”.
O novo HOOL foi
Um inovação deste
mostrado a alguns convidados,
espaço será o aproveitamento da
num fim de tarde, em que estiesplanada que oferece algumas
veram presentes Adelina Pinto e
opções de utilização, sobretudo
Sofia Ferreira, vice-presidente e
no Verão; e a promoção de um
vereadora do Turismo, represenserviço diferente, quase ao fim
tantes de empresas clientes como
da tarde e antes do jantar, com
a Lameirinho e outros convivinho a copo, taças de champandados, entre os quais amigos de
he, acompanhados de tapas e
Ernesto Fernandes. n
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TURISMO
Falta organização para elevar potencialidades

O novo turismo ainda é o tradicional
O posto de Turismo da Praça de S. Tiago, é o primeiro a abrir, em
tempo de regresso à normalidade. Mas a cidade sabe que não tem
turistas.

T

em o selo “Clean
& Safe” do Turismo de Portugal
e, por isso, reúne
as condições
de higiene e
segurança para
receber turistas à procura
de informação
turística. Mas os hotéis queixam-se da falta de reservas, talvez
mesmo só depois de Setembro;
a cidade não tem os autocarros
estacionados à volta do Castelo,
com estrangeiros ou crianças
das escolas. E a fronteira com a
Galiza continua fechada.
A reabertura do posto
de turismo situado no coração
do centro histórico é mais um
sinal de que, apesar das fronteiras terrestres fechadas, por onde
entravam os espanhóis, o turismo
precisa de reavivar e diversificar
a sua actividade. Não apenas com
restaurantes abertos mas com
serviços essenciais à informação
Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 962/2019

de quem nos visita. E actividades
culturais e outras que dinamizem
o centro urbano.
Neste tempo novo,
procuram-se novas estratégias,
apesar de continuar “velha” a forma de um turista qualquer poder
chegar a Guimarães, passando
pelo Porto, via aeroporto. Como
ainda é “velho” o modo como o
turismo vem descobrir Guimarães. O turista nacional será a
excepção a esta regra, uma vez
que se pode deslocar facilmente,
não em grupo, mas em família.
E sabe que Guimarães ainda lhe
está no coração por ser o berço
da nacionalidade.
Para já Guimarães vai
ficar privado das habituais visitas
aos monumentos e museus por
parte de escolas e estrangeiros,
que massificavam a sua presença
na cidade, o que deixa aberta a
porta a um turismo mais selectivo e individual.
É o caso da Turismo de
Natureza, apresentado em catálo-
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u

go, parente pobre de um turismo
mais massificado e cujas potencialidades, a Câmara Municipal
procura captar e cativar. Mas
falta organização e campanhas
sustentadas numa oferta definida,
que vão além da identificação
de oportunidades ou lugares de
culto deste segmento de turismo.
A valorização deste património
cultural pode estar identificado
mas nunca foi nem enquadrado
nem valorizado como produto ou
sub-produto, de forma a entrar
no menu das ofertas turísticas.
E tem sido deixado à
opção do turista que abrigado
num hotel ou pousada tenta
perceber como pode ocupar o seu

Departamento de Desenvolvimento do Território l Divisão de Gestão Urbanística

AVISO

PROCESSO N.º 797/19

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito,
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara Municipal
de Guimarães emitiu o aditamento de licença n.° 1/2020, ao loteamento licenciado
pelo alvará n.° 67/96, através do qual é licenciada a alteração ao lote n.° 5, que incide
sobre o prédio sito no lugar do Assento, união de freguesias de Abação e Gémeos, requerido em nome de Diogo Francisco Monteiro Martins de Jesus, portador do cartão
de cidadão n.° 14668778, NIF: 268837139, residente na Rua de S. Cristóvão, n° 789,
união de freguesias de Abação e Gémeos, concelho de Guimarães. Foi aprovado por
meus despachos datados de 2020/01/27 e 2020/02/13, respeita o disposto no Plano
Diretor Municipal e consiste na criação de um anexo a levar a efeito naquele Iote. O
Iote alterado (n.° 5) mantém a área inicial (260,00m2) e destina-se a um edifício com
dois pisos acima da cota soleira e um piso abaixo da cota soleira, para habitação
unifamiliar, o qual está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e
Automóveis de Guimarães sob o n.° 443/Abação e inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo n.° 576, da união de freguesias de Abação e Gémeos. A área máxima
de construção e o volume máximo de construção são de 272,80m2 e 675,00m3,
respetivamente. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

FERNANDO JOSÉ BARROS PACHECO SEARA DE SÁ, Vereador da Câmara Municipal de Guimarães, com competências delegadas e subdelegadas para o efeito,
faz público, em cumprimento do disposto na alínea a) do n.° 2 do artigo 78.° do
Decreto-Lei n.° 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redação, que a Câmara
Municipal de Guimarães emitiu o aditamento de Iicença n.°1/2020 ao loteamento licenciado pelo alvará n.° 21/17, através do qual é licenciada a alteração ao lote n.°
2, que incidem sobre o prédio sito no lugar da Travessa do Picoto, união freguesias
de Oliveira, São Paio e São Sebastião, requerido em nome de PRINTI, SUCURSAL
EM PORTUGAL, NIF: 980613825, com sede na Rua 15 de maio nº 108, freguesia
de Azurém, concelho de Guimarães. Foi aprovado por meus despachos datados de
2019/11/27 e 2020/02/04, respeita o disposto no Plano Diretor Municipal e consiste
na alteração construção de um anexo e a implantação de uma piscina de 45,00m2.
O lote alterado (n.° 2) mantém a área inicial (580,00m2) e destina-se a um edifício
com 1 pisos acima da cota soleira, para habitação uni familiar. Está descrito na Conservatória dos Registos Predial, Comercial e Automóveis de Guimarães sob o n.º
648/união freguesias Oliveira, São Paio e São Sebastião e inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.° 2349. A área máxima de construção e o volume máximo de
construção são de 310,00m2 e 930,00m3 e implantação de uma piscina de 45,00m2
respetivamente. Para conhecimento geral se publica o presente Aviso em jornal local.

Paços do Concelho de Guimarães, 13 de Fevereiro de 2020
O Vereador

Paços do Concelho de Guimarães, 04 de Fevereiro de 2020
O Vereador

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente
da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

(com competências delegadas e subdelegadas para o efeito por despacho do presidente
da câmara de 19-10-2017)
Fernando Seara de Sá

tempo de estadia. E vai optando
por uma ida à Penha e pouco
mais, desperdiçando visitas a equipamentos religiosos que ficam
fechados ou a parques naturais
onde se podem fazer caminhadas
e nada mais.
O turismo por “impulso”
ou moda, não é opção, porque a
oferta é variada e mais organizada. Andar por parques e jardins,
por percursos pedestres pela
ecovia, ir à montanha, é tudo
sub-produto para turista nacional
ou para meia dúzia de turistas estrangeiros curiosos. Porque o que
se oferece é apenas visual, o verde
da natureza, o alto da montanha,
nem sequer a limpidez de rios ou
ribeiros.
Sem o turismo tradicional, Guimarães ficará vazio, à
espera de um milagre que nem a
sua história ou cultura salvarão
porque não tem boas práticas
de zonas ou regiões turísticas
organizadas. Mesmo na gastronomia ou no enoturismo que podia
ser alternativa para segmentos de
público até mais endinheirados.
Porém, o enoturismo, continua
sazonal porque o encanto de
quintas e vinhas tem de ser activado com programas que levem
os turistas a ter alguma actividade, complementada por um
programa sustentável e dedicado.
Guimarães oferece
intenções mas não experiências,
apesar de definir estratégias que
não alcança. E todos ficamos
à espera de um “new normal”
turista que pode ainda ser o velho
turismo de 2019... n
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IMPACTO NO IMOBILIÁRIO
Haverá mudanças na forma de comprar e vender

6 questões sobre o impacto do
Covid-19 no mercado imobiliário
João Carvalho, da agência imobiliária Remax GO, responde a questões pertinentes sobre o que
tem sido e vai continuar a ser a actividade de um sector que, em Guimarães, tem uma dinâmica
invulgar.
u

Impacto nos
negócios

acelerarmos esse processo.

Ainda é um pouco
cedo para percebermos qual o
impacto do vírus na faturação
anual da empresa. Sabemos que
não poderemos evitar que essa
quebra aconteça. As primeiras duas semanas foram de
adaptação à nova realidade e o
mercado praticamente parou.
Desde então, a cada semana que
passa, o número de contactos tem
aumentado, bem com o número
de visitas, propostas e fechos
de negócio. Temos consciência
que esses números terão
um aumento
progressivo
e cabe-nos
a nós

Uma evolução
mais rápida

Nem tudo foi mau, temos a plena convicção que sairemos desta pandemia mais fortes
do que antes. Parece uma frase
clichê, típica de um treinador de
futebol na reação a uma derrota pesada, se me permitem o
paralelismo, mas não é. Explico-o
facilmente e com factos: obrigounos a desenvolver ferramentas
tecnológicas que não estávamos
a potenciar como devíamos,
nomeadamente com a elaboração
de apresentações de serviços por
vídeo, visitas virtuais a imóveis,
aposta em melhores fotografias
e vídeos dos produtos que temos
em carteira, entre outras estratégias que implementamos com a
nossa equipa.

© Direitos Reservados

Profissionalizar
o mercado

Acreditamos que
após esta pandemia, o trabalho
do consultor imobiliário vai
ser ainda mais valorizado. As
pessoas vão querer comprar e
vender os seus imóveis com
o menor número possível de
visitas, evitando assim, estar
com muitas pessoas. Aqui,
o consultor imobiliário terá
um papel fundamental, para
clientes compradores e vendedores.
Do lado dos compradores, com o apoio de um consultor imobiliário Remax GO, o cliente pode agendar uma reunião
presencial ou virtual com o seu
consultor, explicar exatamente o
que procura para que a pesquisa

seja o mais eficaz possível. Após
perceber com exatidão o que o
cliente necessita, o nosso consultor vai fazer um filtro do que
existe no mercado e irá apresentar o leque selecionado ao cliente.
Imaginemos que o cliente seleciona 4 imóveis. O consultor poderá
visitar os quatro imóveis, verificar
se reúnem todas as características
identificadas pelo cliente e só aí,
se houver essa confirmação, é que
o cliente os vai ver, já com um
elevado grau de certeza, de que
vai encontrar a casa que procura.
No que respeita aos
clientes proprietários, no momento de colocarem a casa à
venda, vão querer um serviço
profissional de um consultor
que promove exemplarmente o
seu imóvel, que represente uma
marca de confiança no mercado.
Mas acresce um facto, hoje mais
do que nunca, é importante que
o consultor que está a promover
um imóvel seja capaz de fazer a
melhor qualificação possível dos
clientes que leva ao mesmo. Nesse
capítulo, o consultor Remax GO
está preparado para perceber se
o imóvel se enquadra na expectativa do cliente, e se o mesmo está
qualificado financeiramente para
uma aquisição de determinado
montante.

consumidor.
A banca também terá
um papel importante relativamente aos preços, uma vez que,
ao contrário do que se verificou
na crise de 2008/ 2011, existe
liquidez e os bancos continuam
a conceder crédito habitação
com condições competitivas.
Acrescento que temos um serviço
gratuito de apoio aos compradores em termos de crédito, em
que apresentamos as propostas
de financiamento com melhores
condições para cada perfil de
cliente.
Para muitas famílias,
será o momento certo para
comprarem casa, aproveitando
um abrandamento dos preços e
beneficiando de taxas de juro interessantes no recurso ao crédito
habitação.

E os preços, oscilarão?

Emprego no
Imobiliário

A pergunta que mais
me fazem nas últimas semanas é
“O preço dos imóveis vai baixar?”.
A minha opinião é que vai. Mas
também já o era antes da pandemia. Estou convencido que
haverá um ajuste nos preços, à
boleia do impacto no turismo,
no desemprego e na confiança do

Apartamento
ou habitação?

Quanto à questão que
me colocou sobre se poderá
existir uma maior procura por
moradias com algum terreno
em detrimento de apartamentos,
penso que sim, poderá existir essa
tendência por parte de alguns
compradores, antevendo possíveis situações de confinamento
no futuro.

Concluo dizendo que
continuamos a aumentar a nossa
equipa, pelo que, pode ser a altura certa para abraçar um projeto
de sucesso e uma profissão que
permite conciliar a qualidade de
vida com rendimentos acima da
média. n
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UNIVERSIDADE-EMPRESAS
Aproximação com as empresas reforça-se

A escola de Engenharia mostrada em slides
O Gabinete de
Crise e da Transição
Económica continua
à procura de uma
dinâmica própria e
mais consistente e
realizou, mais um,
workshop desta vez
para mostrar por
dentro a Escola da
Engenharia, da
UMinho.

A
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lgumas escolas da Universidade do Minho ainda
são desconhecidas dos empresários. Poucos sabem
o que fazem, em que área operam, que potencialidades ofereçam. Será, por isso, que se pode explicar
porque é que o saber talvez não chegue tão perto das
fábricas, como seria de desejar. E a cooperação entre
a Universidade e as empresas seja mais casuística do
que regular. E mais ligada a um ou outro engenheiro
que passa do banco da universidade para a vida activa
numa empresa, sem projectos de investigação visíveis
e conhecidos, estruturados e estruturantes. Há um percurso comum
por fazer e uma relação a estimular que a crise actual pode justificar
por maior acuidade.
Talvez por isso é que este webinar, mais didáctico, teve como
protagonistas principais os directores de escolas e centros de investigação, ligados à engenharia. Sem que se tenha quem visto, quem estava
do outro lado... aparentemente empresários, alguns dados mais a ver
do que a fazer, ou se investidores. De facto, a videoconferência é mais
ferramenta de comunicação, de troca de ideias, do que instrumento
ou forúm onde nasça uma plataforma, capaz de dinamizar a oferta de
empreendedorismo.
Numa universidade com 12 escolas, em que a engenharia é
das mais antigas, 9 departamentos e 9 centros de investigação, com
266 docentes e 150 investigadores contratados, a UM pode estar a ser
um diamante por lapidar na cooperação com o mundo empresarial,
quando é persistente a ideia de que o saber e a ciência, não trilham o
mesmo caminho da indústria e da produção, em simultâneo, apesar de
poderem andar em vias paralelas.
Há muitas vantagens numa ligação comum, como sublinhou António Cunha, pois desde as áreas da biologia à engenharia
civil, da biotecnologia à saúde, à digitalização, a UM aporta áreas de
investigação que tardam em estar ao serviço das empresas, porque em
Guimarães, ou se faz à pressa, ou o casamento empresas/universidade
se alarga num namoro de anos infindáveis. O webinar para mostrar em
slides, a realidade da escola de engenharia, é curto porque estanca uma
relação pessoal, próxima, emotiva, na hora que pode suscitar interesses
e novos contactos. E também poder ser espaço de perguntas e respostas - o que não foi o caso -.
Seja como fôr, ficou
Continua-se a perorar por uma melhor relação Universidade-empresas.
aberta a porta ou janela de oportunidade para projectos que de
algum modo possam dinamizar
o tecido económico e produtivo
do concelho, em projectos mais
ou menos específicos, sempre de
médio e longo prazo. E foi assim
que a UM se apresentou, sem
projectos chave na mão, áreas
definidas, algo de mais concreto
que possa servir de exemplo já,
de que a relação entre saber e
fazer é para hoje.
O grande desafio que
ficou, deste webinar é perceber
se este show off da escola de
engenharia vai estimular novos
projectos, complementar alguns
existentes, reproduzir-se em
várias áreas, numa caminhada
u

aberta a porta entre “a investigação e a sociedade” como referiu
António Cunha até para dar
corpo a “novos desafios, económicos e sociais”. E como é na escola
de Engenharia que estão os mais
dinâmicos centros e áreas de
investigação, o que fica é que as
empresas entrem na universidade
e vice-versa, até para dar substância prática ao webinar e aos seus
longa que só o Coronavírus e
objectivos.
a necessidade de dar alguma
As reflexões que se
projecção ao “Gabinete de Crise e
seguiram às apresentações, nem
Transição Económica” justificartodas cumpriram o que delas se
am.
esperava. A de Albano Fernandes,
A escola de Engenharia
CEO da empresa AMF, empresa
e os seus centros de investigação
de calçado, foi a que mais intere conhecimento, apresentaram-se
rogações deixou porque perante
em retrato, também em números,
um novo paradigma industrial,
de professores, em áreas de invesas empresas têm de “saber onde
tigação e desenvolvimento, em
podem criar valor” para compenorçamentos dedicados aos seus
sar o valor da perda de menos
projectos. Alguns mostraram as
indústria, que a sustentabilidade
possibilidades de cooperação,
ambiental vai provocar. Também
potenciais produtos - porventura
o uso dos números e algoritmos
já testados em laboratórios - e à
espera de financiamento para ser- pode vir a agilizar o processo produtivo. Isidro Lobo (JJ
em desenvolvidos. Outros, como
Jordão) salientou a proliferação
os polímeros, evidenciaram as
de webinars para defender que
suas jóias da coroa, em desena ligação empresas e univolvimento ou desenversidade tem de ser
volvidos com sucesso.
POTENCIAL
feita num tu-cá, tuMesmo na área da
Aliar o saber e o
lá, mais próximo,
engenharia civil, há
fazer continua na agenapontando alguns
sinais de que uma
da política mas faltam
exemplos de como
colaboração maior
passos decisivos
na indústria de repodia estimular
nessa direcção.
frigeração poderia
algo inovador para
haver colaboração
a gestão urbana do
com a universidade.
território.
Pedro Arezes, presidente
Também é claro,
da escola de engenharia, reconque esta apresentação em slides
heceu que “criar uma ligação com
da Escola de Engenharia só pode
as empresas, tem de ser acelerada,
ser reforçada, por encontros mais
porque há projectos concretos para
técnicos do que políticos que
serem concretizados”.
justifiquem negócios, apostas,
Domingos Bragança
emprendedorismo e menos
sublinhou que “a nível local” a
show off político sempre limitacolaboração entre empresas é imtivo, de uma abordagem mais
prescindível, independentemente
profissional e com interesse para
da dimensão de cada empresa
ambas as partes. Não protótipos
porque “a concorrência está no
de soluções para produtos que
mercado global”. Informou que o
são consequência da propagação
Ministério da Economia, deu luz
do vírus, desde ambientes de
verde “para avançar com alguns
trabalho com nova ergonomia, a
projectos piloto, ligados à ciência”,
superfícies que evitem contágios
sem os especificar, defendendo
que possam levar à contaminação
que “o futuro é cada vez mais
de que as utilizar.
imaginação do que criatividade”.n
Ficou, possivelmente,

Alguns mostraram as possibilidades de cooperação,
potenciais produtos e à
espera de financiamento
para serem desenvolvidos...
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DESEMPREGO
Já são mais de 54% dos desempregados

Eternamente... mulher desempregada!
São agora 6846 os desempregados em
Guimarães, segundos os números divulgados
referentes ao mês de Abril.
u

em Março.
O desemprego continua a crescer vertiginosamente
em pessoas que se encontram
inscritas há menos de um ano no
IEFP, ou seja, com contratos mais
recentes. O número de pessoas
à procura do primeiro emprego
baixou e são 353 que querem
começar a sua vida activa. No entanto, há 6846 que buscam novo
emprego.

A faixa etária que mais foi
flagelada pelo desemprego
em Abril foi a dos homens
e mulheres com 25 a 34
anos de idade...

A faixa etária que mais
foi flagelada pelo desemprego em
Abril foi a dos homens e mulheres com 25 a 34 anos de idade,
ou seja, supostamente casais que
iniciaram a sua vida em comum
ou solteiros ainda sem família
para sustentar. Os desempregados
com mais de 55 anos subiu para

,

agora!
Guimarães

FICHA TÉCNICA
editor e director.:
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E

as mulheres
são... as eternas vítimas do
desemprego
em Guimarães.
Há mais 431
que se juntam
ao exército de
desempregadas,
1% mais do que

Há mais... dos mesmos desempregados em Guimarães.

2325, enquanto os jovens com
menos de 25 anos são agora 658
que não têm emprego.
Relativamente ao nível
escolar dos desempregados,
nota-se o acentuar daqueles cujo
nível escolar vai do 1º ao 3º ciclo
do ensino básico: são 4131, ou
seja 60,34% que podem perguntar o que é que a escola não fez
por nós. Os desempregados com
o ensino secundário ascendem
a 1621 e os que tem habilitação
superior subiu para 818.
É neste sector que as
entidades públicas parecem não
investir. É que sem formação ou
habilitações insuficientes para
os dias de hoje, 60,34% desta
população pode estar condenada
a ficar em causa sem aumentar
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as suas capacidades e as suas
ano, as pessoas que perderam
competências, não dando o seu
emprego.
contributo à força de trabalho das
Por mútuo acordo,
empresas vimaranenses.
há mais duas pessoas no deA colocação de trasemprego, são 62 no total. Até
balhadores pelo IEFP foi a mais
agora, de Janeiro a Abril,
fraca do ano, em Abril: 9
registraram-se mais 949
homens e 9 mulheres
pessoas no IEFP, por
NÚMEROS
foram colocados a
falta de ocupação
O desemprego subiu
trabalhar. Também
profissional, sendo
novamente e as
os desempregados
que também é este
perspectivas para os
inscritos continuo maior númepróximos meses são
am sendo mulheres
ro registado em
para aumentar.
e muito mais que os
2020. Acudiram
homens (580 # 369).
aos serviços do IEFP
Quanto às
mais 266 pessoas, que
razões que levaram homens
procuram ter uma ocupação
e mulheres para o desemprego, é
e um salário.
que verdade que os “despedidos”
Sobre as incidências da
aumentam: foram 276 o que ela
Covid-19 no mercado de trapara 485 nestes quatro meses do
balho, é já notória uma tendência
de crescimento, não sabendo que
consequências continuará a ter
até ao momento em que a econocolaboram neste número.: Alberto Martins,
mia recuperará, dada a agitação
Álvaro Oliveira, Carlos Fonseca, Helena
mundial reinante, e mercados
Sousa, Miguel Leite, Paulo Castelo Branco,
tradicionais das exportações
Ricardo Costa e Vítor Oliveira.
como a Europa e os Estados Uniimpressão.: UniPress - Vila Nova Gaia
dos, sofrerem impactos bastantes
depósito legal nº.: 453168/19
negativos que geram situações de
registo na ERC nº.: 127 216
desconforto social. n
tiragem.: 10 000 exemplares
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DESEMPREGO

tempo de inscrição:

q
1 Ano e +

4.043

q

q
q

mulheres

2.803

1º Emprego

4.318

q

< 1 Ano

homens

situação face emprego (à procura de):

Novo Emprego

2.528

q

género:

353

TOTAL

6.846

6.493

grupo etário:

< 25 anos

25-34 anos

35-54 anos

55 anos e +

q

q

q

q

658

1.121

2.742

TOTAL

2.325

6.846

nível escolar:

q

q

1.145

1.696

3º Ciclo EB

Secundário

q

2º Ciclo EB

q

q

226

1º Ciclo EB

1.340 1.621

6.846

Superior

q

< 1º Ciclo EB

TOTAL

818

colocações:

desempregados inscritos:
homens

mulheres

total

homens

mulheres

total

9

9

18

369 580 949

motivos de inscrição:

Ex-Inactivos

Despedido

Despediu-se

q

q

q

12

485

27

Fim Trabalho Trabalho Conta
Despedimento
Própria
Mútuo Acordo Não Permanente

q

62

q

271

q

15

Outros
Motivos

q

77

TOTAL

949
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ASSOCIAÇÕES
Sede em Azurém vai ampliar espaço para receber melhor os dadores

ADBSG é a segunda maior do país
em colheitas de sangue
O número de dádivas de sangue recolhidas pela Associação de
Dadores Benévolos de Sangue, de Guimarães (ADBSG), continua a
subir. Por isso, está no 2º lugar do ranking das associações com mais
unidades de sangue entregues no IPS.
u

O
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papel da ADBSG
na recolha de
sangue, continua
a ser primordial,
para que aos
hospitais cheguem as dádivas
necessárias para
salvar vidas.
Se uma dádiva
de sangue pode salvar três vidas,
o que é certo é que o contributo dos dadores benévolos em
Guimarães permitiu que 31 mil
pessoas pudessem ter o sangue

precisam para as intervenções
que visam manter o seu estado
de saúde e bem-estar. A ADBSG
registou 10 447 dádivas, em 2019,
um número crescente em termos
de dádivas. O seu contributo para
o banco nacional de sangue foi
cerca de 5 200 litros, tendo em
conta que uma dádiva representa
meio litro.
Alberto Mota, presidente da ADBSG, confirma a existência de um número de dadores
considerável que se tornaram
sócios, todos pertencentes aos
concelhos de Guimarães e Felgueiras. São cerca de 3500 os dadores
registados como sócios e que
regularmente vão à sede da associação, em Azurém, doar sangue,
num gesto de solidariedade e
humanidade que se regista.
O sangue recolhido em
Guimarães destina-se integralmente ao Instituto Português de
Sangue, entidade que gere a sua
distribuição pelos hospitais do
país, em função das necessidades,
quer para transfusões, em tratamentos de remoção de toxinas e
excesso de água no organismo,
através da hemodiálise e nas
intervenções cirúrgicas.
As dádivas de sangue
em plena crise da Covid-19
diminuíram porque foram feitas
menos sessões de recolha do que
as habituais, dados os constrangimentos do isolamento social
a que foi sujeita a população
portuguesa. O sistema de recolha
da ADBSG foi afectado quer pelo
encerramento de empresas, onde
se faziam colheitas, quer pela
paralisação das unidades móveis

que deixaram de se deslocar aos
pontos de recolha nas freguesias.
Apesar de a pandemia
ter limitado as deslocações das
pessoas, Alberto Mota, afirma
que em Guimarães “a recolha de
sangue, na sede da associação,
manteve-se num nível próximos
dos 90%, ou seja de cerca de 70 a
75 unidades de sangue por sessão”.
E sustenta “não cancelamos nenhuma recolha, para além das que
eram feitas nas freguesias e nas
escolas de Lordelo e Ronfe”.
Guimarães, continua a
ser, o concelho que mais contribui com dádivas de sangue,
mantendo-se no 2º lugar, logo
após a Vila da Feira que vai na
frente das doações. São números
fornecidos pela FEPODABES - a
federação que agrupa as associações cuja actividade principal
é a recolha de dádivas de sangue.
Sublinhe-se que a ADBSG tem
três mil sócios em Guimarães e
500 em Felgueiras.

“

A recolha
de sangue,
manteve-se
num nível
próximos dos
90%, cerca de
70 a 75 unidades
de sangue.”

Alberto Mota revela alguma
preocupação sobretudo no
que diz respeito ao posto
de recolha na sede da
associação...
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Com as novas regras
que a Direcção Geral de Saúde
- DGS - define para a aglomeração de pessoas, em espaços
fechados, Alberto Mota revela
alguma preocupação sobretudo
no que diz respeito ao posto de
recolha na sede da associação.
“Precisamos de um espaço mais
amplo - afirma - não apenas para
receber os dadores neste período e
também para não ter cerca de 30

pessoas na rua, durante as sessões
de recolha”.
A afluência de dadores,
em dias de recolha, regista um
aumento, facto que vai obrigar à
adaptação das instalações da sede,
criando mais gabinetes e ampliando os existentes. Também será
necessário alargar o calendário
de recolha em mais um dia, uma
vez que em Azurém as condições
da sede permitem fazer recolhas

todos os dias.
dadores. É um processo ainda
A recolha de sangue
em fase de estudo mas que vai
em Felgueiras e nas freguesias
justificar uma intervenção, uma
do concelho segue o seu curso
vez que “desde 2006, as dádivas
normal, dado que são feitas por
de sangue em Guimarães nunca
unidades móveis que se adaptam
deixaram de crescer, incluindo o
ao número de dadores que habitnúmero de dadores”.
ualmente frequenta as sessões de
A ADBSG funciona em
recolha.
Guimarães sem problemas finanCom a ajuda e colabceiros, uma vez que as contraparoração de voluntários,
tidas dadas pelo Instituto
Alberto Mota acredita
Português de Sangue
DÁDIVAS
que já seja possível
e as quotas dos asGuimarães é um
ter mais um dia
sociados garantem
concelho de dadores de
para recolha,
o funcionamento
sangue cuja generosigarantindo o
regular da assodade é reconhecida
Instituto Português
ciação.
e seguida.
de Sangue o pessoal
Também, as
técnico necessário.
campanhas de sensiO posto fixo
bilização prosseguem,
de recolha de sangue da
apesar do conhecimento
sede, está hoje bem apetrechado
real pela população dos serviços
em termos de equipamentos
que são prestados em termos de
e de espaço físico, depois das
recolha de sangue. Mas a ADBSG
obras realizadas com a ajuda da
cuida da sua imagem utilizando
Câmara Municipal. Alberto Mota
as redes sociais, o portal do assoespera agora novos apoios para
ciativismo, organizando palestras
substituir as cadeiras onde se
nas freguesias e nas escolas. n
sentam os dadores, cujo modelo
deve garantir mais conforto aos

Alberto Mota é um agente activo da colheita de sangue.

“As dádivas de
sangue em
Guimarães
nunca deixaram
de crescer,
incluindo o
número de
dadores.

”
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ADBSG podia colaborar com o Hospital
O Hospital Senhora da
Oliveira (HSO) fechou o serviço
de recolha de sangue em 1998. A
partir daí o Instituto Português
de Sangue (IPS) é quem fornece
o sangue, das cerca de 1100 unidades de sangue que são precisas
por dia, em Portugal.
A colaboração do HSO
e a ADBSG é assim nula. Alberto Mota admite que “podíamos
fazer sessões de recolha de sangue
com o hospital porque temos o
equipamento necessário”. Crê que

fosse mais rentável pagar à sua associação as dádivas necessárias do que
pagar ao IPS.
O presidente da ADBSG recorda que ao fechar a unidade de
sangue o HSO também “despachou” o material que era necessário para
a recolha e tratamento. Há, entretanto, hospitais que continuam a ter
recolhas de dádivas de sangue próprias. É o caso de Famalicão, Gaia,
Espinho e mesmo Braga (novo hospital).
E no caso da colaboração entre o HSO e ADBSG, Alberto
Mota, admite não ser difícil prestar esse serviço porque “para colher temos tudo o que é necessário”. E deixa aberta a porta de uma colaboração
mais estreita, até porque as dádivas recolhidas junto dos dadores de
Guimarães e Felgueiras poderiam ser suficientes para as necessidades
do hospital de Guimarães, estimadas em cerca de 5100 dádivas por
ano. n
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Daqui por uns anos, como
recordarei este ano?
Não sei se alguém já se fez a si esta pergunta, mas se há ano
atípico que me lembre até à presente data, é este. Nunca
imaginei que me viriam a impor regras de comportamento e
até adereços de roupa, como máscara, viseira e luvas. Só de
pensar em protocolos de distanciamento, máscaras, descalçar
sapatos, cuidados a toda a hora e etc. já me apetece manter-me
em casa, em reclusão. Temos que nos ir habituando e temos
que saber viver com o “bichinho” por aí à solta, insignificante
e invisível. Mas, nisto como em muito mais cenas nesta vida,
é difícil perceber qual a fronteira entre o andar à vontade ou
andar à vontadinha. E eu, que não sou muito de me preocupar
com fronteiras, só de pensar nestas coisas até parece que perco
a vontade de sair de casa ou de fazer visitas. Gostava que o meu
filho fosse para a Escola. Não pode. Está fechada. Perguntei-lhe
se não tinham saudades dos colegas. Que sim, mas começa
a habituar-se a estar com eles por via remota, o que não me
parece nada saudável. Enfim... Antes andava na ginástica. Ago-

ra está o ginásio fechado e
tenho aulas dentro de casa
por videochamada. Antes
visitava os meus amigos
ou eles me visitavam e
íamos jantar fora todos os
sábados. Agora nem visitas, nem jantares. Parece
que tudo se transformou
num passado longínquo.
Dói-me tanta restrição,
tanta impossibilidade.
Salvou-se o facto de ter
mais tempo para mim
e dar mais de mim aos
outros. Li mais. Cozinhei
mais. Fui às compras e
falava com a senhora da
frutaria, do talho, do minimercado e descobri as
potencialidades da minha
rua, onde há tudo, desde
o sapateiro, a costureira,
até à escola de línguas
orientais. Tudo ali, numa
área pequena, como se o
Mundo inteiro estivesse
ali num hectare, que
quase se consegue tudo só

O Mundo parece que renasceu. Os seres humanos
limitam-se a sobreviver. A Natureza que parecia
definhar, revitalizou-se...

“”

esticando a mão, sem sair de casa. A circunstância do confinamento também permitiu estreitar os laços (dentro do possível)
com os vizinhos, com particular acuidade nos séniores, em que
verifiquei no painel do condomínio, em que a malta mais nova
se prestava a ir fazer as compras e recados aos mais velhos, por
forma a que estes evitassem sair de casa. Tive tempo para ajudar
os meus pais a trabalharem com as novas tecnologias, nomeadamente, a fazer videochamadas para os netos que não os veriam
de outra maneira a não ser por fotos e a usar o Facebook para
verem notícias dos outros familiares e amigos. Foi tão bom
ajudá-los e sentir que lhes abri um mundo novo. Salvaram-se,
também, os meus passeios de bicicleta, em que vou conhecendo cada vez melhor o concelho de Guimarães e verificando o
evoluir das tão prometidas obras que só agora avançam a bom
ritmo, é certo, mas com a sensação de que já vêm atrasadas e
simultaneamente percetível que o trabalho de “formiguinha”
se manteve. E no Mundo? O Mundo parece que renasceu.
Os seres humanos limitam-se a sobreviver. A Natureza que
parecia definhar, revitalizou-se. Os animais voltaram, as cores
voltaram. As águas nos rios e nos mares estão azuis, da côr do
céu. Enfim, longe de querer ser provocador, as consequências
deste novo vírus não são todas dramáticas. Neste planeta que
nos acolhe, o vírus significa um momento de alívio e um suspiro
profundo, que nos obriga de certa forma a refletir para onde
vamos, se é este o caminho que queremos seguir.
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O Outro Vírus...
Estamos a vivenciar tempos novos, com a readaptação a novas
realidades e a novos contextos sociais, económicos e ambientais. A sociedade Portuguesa conseguiu unir-se em torno
de uma missão, a de impedir a expansão em grande escala do
Covid-19, limitando danos e impedindo o colapso da rede de
cuidados médicos nacional, o sistema nacional de saúde. Esta
enorme conquista permitiu a Portugal, não passar pela calamidade de vítimas que alguns dos nossos vizinhos passaram. Embora sem consensos internacionais, acerca da verdadeira eficácia de alguns comportamentos e equipamentos de proteção, o
uso de luvas, viseiras e principalmente máscaras tornaram-se
elementos essenciais no regresso ao novo “normal” que
assistimos. Estes equipamentos de proteção estão no entanto,
a trazer um outro problema, de proporções ainda desconhecidos, mas de enorme relevância. A produção de milhões

de máscaras, sobretudo
descartáveis estão a
provocar um verdadeiro
atentado ambiental, mas
também um novo foco de
potencial transmissão da
doença por Covid-19.
Temos agora um novo
grande desafio, evitar que
estes materiais, fiquem
espalhados pelo chão,
aumentando significativamente a possibilidade de
novos focos de contágio e
de desequilíbrios ambientais, que somam aos que
já existiam, por inércia da
comunidade internacional. A Junta de Freguesia
de São Torcato, lançou
uma campanha sobre
o lema “Não Deite as
Máscaras para o Chão”,
por forma a sensibilizar e

A produção de milhões de máscaras, sobretudo
descartáveis estão a provocar um verdadeiro
atentado ambiental...

“”

tomar medidas concretas, no terreno, para mitigar esta grave
situação. O objetivo passa pela sensibilização da comunidade,
por forma a evitar a acumulação no chão e posteriormente nos
curso de água deste foco de poluição. Estão ainda a ser preparadas ações de limpeza no terreno, permitindo demonstrar que
depois de conseguirmos lidar com um problema, não devemos
criar outro. Vamos ainda criar sinergias com as instituições
competentes, como o núcleo de proteção ambiental da GNR
e o Município e trabalhar em parceria com a brigada verde
de São Torcato, de forma a potenciar a contenção desta nova
pandemia. São Torcato pretende assim, ser pioneira nesta área
da proteção ambiental e da mitigação da propagação do vírus
Covid-19, fazendo jus ao título de Eco Freguesia XXI e de Vila
Mais Verde de Guimarães. Os nossos comportamentos de hoje
terão consequências no futuro e esta ação é fundamental para
termos uma terra com qualidade de vida, mas também com
desenvolvimento socioeconómico sustentável. Cabe portanto a cada um de nós mudar hábitos, pensarmos no futuro e
em comunidade, pois desta crise nunca conseguiremos sair
sozinhos dela. Juntos e conscientes somos e seremos sempre
mais fortes...

guimarães, agora!

guimaraesagora.pt | maio 2020

31

TRIBUNA LIVRE

opinião

Paulo Castelo
Branco
Arquitecto

u

paulo.branco@guimaraesagora.pt

A ordem das coisas
Esta crise apanhou-nos desprevenidos! Apesar das negligências e assimetrias de um mundo que corre contra o tempo,
nada faria supor que as redentoras ciências e tecnologias
não previssem, ou resolvessem de imediato, qualquer surto
maligno que pusesse em causa a ordem das coisas. No meio do
turbilhão, e de teorias da conspiração (que denunciam), coros
catastrofistas (que profetizam), e chorrilhos de epifanias (que
relativizam), introduz-se a perplexidade com peregrinas exclamações do tipo - não estão a ver as vantagens da coisa? Independentemente do ramalhete de cenários do antes e do depois,
batalhões de comentadores e políticos, mais ou menos representativos da ordem das coisas, exibem numa singela frase um
ramalhete informe e furta-cores do nosso futuro - nada será
igual! Porquê? Na longínqua década de 1960, cansados da
ditadura do funcionalismo, das ameaças à paz e das máquinas
de viver para o homem-padrão, o movimento hippie celebrava
uma época dourada de liberdade e equilíbrio com a natureza,

um novo começo que a
Age of Aquarius parecia
prometer. Simultaneamente (1969), o mais
prosaico Club of Rome,
na Blueprint para a sobrevivência e os limites do
crescimento, profetizava
que as mudanças na industrialização, produção
de alimentos e poluição
nos conduziriam a uma
catástrofe no século
XXI; seguir-se-iam, em
1972, a conferência de
Estocolmo das Nações
Unidas sobre o ambiente
urbano - que apresentava
condicionantes ao modelo tradicional de crescimento impulsionado pela
produção e consumo - e,
em 1982, o Relatório
Brundtland cujo trinómio
sociedade, economia, ambiente adquire, na Carta
de Aalborg (após Quio-

Eis-nos hoje convictos que, após uns tantos meses
de pandemia, uma vacina nos introduzirá numa
nova Era Civilizacional, digital, virtual...

“”

to), o corpo definitivo e a obrigatoriedade da participação das
comunidades locais e a obtenção de consensos alargados para
a salvação do planeta. A economia circular, a equidade social,
o controle demográfico, o correcto ordenamento do território,
uma nova mobilidade, especiais cuidados com o clima e a conservação da natureza são pois resultado de três décadas de boas
intensões cujo resultado, infelizmente, conhecemos. Muitas
mais conferências, reuniões, decisões e tratados se seguiriam
até ao (des)Acordo de Paris e eis-nos hoje convictos que, após
uns tantos meses de pandemia, uma vacina nos introduzirá
numa nova Era Civilizacional, digital, virtual, refrescada sem
qualquer necessidade de alteração dos paradigmas consumistas, etnocêntricos, geoestratégicos. Creio que a ordem das
coisas não se alterará por decreto ou meras intensões mas
apenas - como aprendi ainda na Faculdade - quando TODOS
nos cultivarmos e, definitivamente, entendermos as vantagens
sanitárias e económicas da harmonização internacional, social
e ambiental. Aí, talvez, o mundo refreie a sua ânsia e hábitos
despertando para uma nova Era em que as crianças sobrevivam
nas Sírias, as aves pousem nas Shangais, os peixes voltem aos
Yamunas e as Amazónias sejam sucessos de reflorestação.
Até lá, a ordem das coisas mostra-nos milhões de máscaras
sanitárias a dar à costa.
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“Cuidados na gaveta”
A sociedade retoma a sua atividade eletrizante, ainda que de
forma progressiva e uma nova oportunidade de liberdade
surge no horizonte para todos nós. Neste quase primeiro
semestre do ano, fomos configurados a uma realidade que
provavelmente só imaginaríamos ser possível em contexto
cinematográfico. Ao longo deste período exaustivo as atenções
centradas na pandemia COVID-19 colocaram em segundo
plano, e em todo o mundo, uma série de situações até então
prioritárias e igualmente graves (tendo em conta a severidade
de outras patologias), e que sofreram uma “pausa forçada” nos
seus acompanhamentos de serviços de saúde especializados.
Naturalmente, todos os meios foram direcionados para este
combate dramático à COVID-19, devido à sua capacidade de
propagação e imprevisibilidade nas sequelas inerentes à sua
ocupação nos sistemas do corpo humano. Não querendo de
forma alguma pôr em causa a gravidade deste facto que todos
tememos “sentir na pele” algum dia, no entanto, com o “bloque-

io” do sistema de saúde
em torno deste vírus, o
atraso no acompanhamento de outros pacientes
atribuiu uma sensação de
medo e insegurança no
desenrolar dos seus quadros clínicos aos mesmos.
É preciso perceber que
existem imensas patologias que devem manter o
acompanhamento (com
as devidas precauções
epidemiológicas) mesmo
nestes quadros virais, e
que tanto o sistema de
saúde como o próprio
paciente têm que ter essa
perceção, pois muitas
vezes os quadros clínicos
podem sofrer evoluções
rápidas e muitas vezes
irreversíveis potencialmente graves para o indivíduo. Relativamente, à
realidade da Fisioterapia,
foram muitos os utentes

Cabe a nós profissionais de saúde tranquilizar os
utentes e fazê-los sentir seguros e minimamente
confortáveis...

“”

que ficaram privados dos seus tratamentos numa fase inicial
e que agora espreitam uma oportunidade de retomar à sua
“normalidade habitual”. Os esforços têm sido diários na atualização dos locais de tratamento (hospitais, clínicas, gabinetes,
entre outros) para garantir a devida segurança para o paciente
e para os profissionais de saúde no regresso ao acompanhamento diário, que é extremamente necessário e essencial para
atribuir maior qualidade de vida a quem mais precisa e que
foi uma lacuna nestes últimos tempos. Serão muitos aqueles
que mesmo precisando terão medo em enfrentar esta nova
realidade, mas cabe a nós profissionais de saúde tranquilizar os
utentes e fazê-los sentir seguros e minimamente confortáveis
nesta “nova versão da vida”, que teremos todos em conjunto
de enfrentar. Uma palavra de alerta relativamente ao isolamento pré-existente dos nossos idosos, que com esta situação
podem se tornar ainda mais esquecidos, e isso não deve ser
permitido pela sociedade. A saúde contempla uma abordagem
sobre um universo de intervenção muito alargado e esse facto
é indiscutível, como tal, a proteção e os cuidados a ter perante
a vida humana têm que ser complementada com toda a atenção
possível por parte do profissional diferenciado independentemente do momento que estejamos a atravessar. Acreditemos
que há muita vida para além deste monstro.

,
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