
Mitigar os efeitos da covid-19 

 

Foi – e desejamos que o modo pretérito aqui formulado possa não vingar no modo 

futuro – um tempo nunca antes experimentado pela população da Guarda e pela 

população mundial. 

   

A pandemia, inicialmente epidemia e antes ainda, mais uma variante de um coronavírus, 

que observámos diariamente nos telejornais a “passear-se” na longínqua China e aí mais 

localizado na cidade de Wuhan, com população semelhante à portuguesa. 

Como o Natal, o fim de ano e o Carnaval, convidam às viagens. O modo como nos 

enquadramos no modelo de desenvolvimento, as trocas comerciais, a mobilidade como 

elemento essencial para a economia do mercado, as feiras internacionais, tudo e muito 

mais, terão feito o suficiente para que o vírus chegasse rápido e em força ao mundo, 

com maior veemência primeiro na Europa, Américas, Africa e Ásia sequencialmente. 

Hoje o fenómeno parece controlado, não dominado, e aprendemos ou estamos a 

aprender a conviver com a sua existência até que uma vacina possa auxiliar à vitória do 

ser humano sobre essa partícula viral. 

Desde meados de março até final do mês de abril, a nossa cidade praticamente esteve 

parada. As pessoas recolheram às suas residências, os estabelecimentos comerciais e as 

unidades industriais simplesmente encerraram e algo de extraordinário, nunca visto e 

vivido, ia-se passando em todo o nosso país e na Europa, com tonalidades carregadas 

nuns países e mais suaves adversidades decorrentes do vírus, noutros. Com poucas 

exceções podemos afirmar que durante mês e meio a Guarda e o País estiveram 

encerrados. Mas assim foi decretado e assim se cumpriu em nome do maior bem 

individual e comunitário que é a saúde. 

Decerto que os estabelecimentos de primeira necessidade mantiveram o seu 

funcionamento, as forças de segurança e a proteção civil e, com grande galhardia e 

maior consideração, os profissionais de saúde estiveram e ainda estão de sobreaviso, 

para o que já deu e o que pode vir a dar. 

Mas a Presidência da República, o Governo, a Assembleia da República, as entidades 

ligadas à área da saúde, nomeadamente o Ministério da Saúde, e aqui a Direção Geral 
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de Saúde, assumiram uma postura que deve ser valorizada, em todo o tempo que 

levamos a cuidar das consequências sanitárias do Coronavírus SARS2. 

As autarquias locais - Freguesias e Municípios – não destoaram e marcaram presença 

única em todo este tempo cravado com a questão sanitária. 

Aliás, apraz referir e ressalvar que nestes últimos meses os meios de comunicação social 

fizeram eco da mais-valia da atuação das Freguesias e dos seus autarcas. 

Como nunca tínhamos observado anteriormente, os autarcas de Freguesia 

demonstraram e desdobraram-se, independentemente dos recursos disponíveis, em 

múltiplos papéis, no intuito de defender e apoiar as suas comunidades. 

As regras de confinamento, as preocupações com populações específicas, a incerteza 

quanto aos mecanismos de defesa perante o vírus, o receio do que se deve e podia fazer, 

induziram nos cidadãos muitas dúvidas e muito receio. 

Valeram algumas decisões no intuito de facilitar a vida aos cidadãos, mas a dificuldade 

em fazer chegar as implicações daquelas decisões a toda a comunidade e a inquietação 

natural e óbvia, não reduziram o grau de preocupação da população e de um modo geral 

do segmento com maior idade. 

No contexto da pandemia também a Freguesia da Guarda não deixou de estar sempre 

disponível para toda a população e manifestou sempre disponibilidade para acolher, 

para cuidar e para responder às necessidades; mas, também para estar ao lado de quem 

genuinamente e enquanto cidadãos empenhados na sua comunidade, apresentam boas 

ideias e para as concretizar careceram de apoio das entidades públicas e/ou privadas. 

Prestamos perante os Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia um conjunto de 

informações sobre o funcionamento e a resposta da Freguesia da Guarda no decurso 

do período mais forte da pandemia. 

Aprovámos o Plano de Contingência e a sua materialização desde logo apetrechando as 

instalações com gel desinfetante e acrílicos; gerando circuitos que conseguissem manter 

o distanciamento social; dando material de proteção individual (máscaras, luvas e 

viseiras) aos funcionários; e claro tudo foi tentado para não encerrar totalmente os dois 

balcões. Mas a certa altura optámos claramente por esse caminho, porquanto muito do 

nosso público é de idade avançada e convinha seguir a indicação nacional e internacional 

do confinamento e “reclusão” em casa. 

Mas, ainda assim, todas as semanas um ou dois dias, um funcionário esteva presente 

com horário correspondente às marcações que iam sendo efetuadas telefonicamente, 

por correio eletrónico e por recurso ao site da Freguesia. 

Os telefones dos serviços administrativos foram redirecionados e podemos afirmar que 

poucos cidadãos terão ficado sem resposta a alguma circunstância/serviço que os 

preocupava. 

Para a segunda quinzena de abril e depois em maio com horário mais reduzido já 

tivemos os serviços em funcionamento com escalonamento dos funcionários de modo 

a não estarem ao serviço no balcão ao mesmo tempo. 
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Em junho regressaram todos com trabalho de atendimento e também com trabalho 

realizado nas sedes, mas afastados dos balcões. A única alteração é o horário de 

funcionamento que agora tem paragem/encerramento no período do almoço. 

Já o conjunto de funcionários de serviço externo nunca pararam durante a pandemia e 

continuam a fazer o serviço habitual mas muito mais condicionados a novas tarefas. 

Desce logo cooperámos com a Câmara Municipal na desinfeção de locais importantes e 

determinados pelos técnicos. Depois cooperámos com a ULS na desinfeção dos dois 

locais onde foram instaladas as unidades de rastreio/testes. Primeiro nos Bombeiros 

Voluntários e agora no NERGA. 

Mas os trabalhos não se ficaram por aqui pois foi necessário corresponder à entrega de 

medicamentos, de alimentos e mesmo documentos a vários cidadãos que suscitaram 

esse tipo de apoio, a partir e nas suas residências. 

Cooperámos intensamente com a decisão e depois com a operacionalização da intenção 

da Delegação Distrital da ANAFRE em dinamizar uma Campanha de Angariação de 

Fundos para a nossa Unidade Local de Saúde, sob a designação “Solidários com a ULS”. 

Apesar de já ter sido entregue o valor recolhido, perto dos noventa mil euros, ainda 

estamos a trabalhar no envio dos diplomas e outros elementos. Esta campanha foi toda 

ela dinamizada por alguns funcionários da Freguesia com a indispensável colaboração 

dos autarcas de Freguesia e principalmente pelo Eng. Pedro Pinto, enquanto 

responsável pela página do Facebbok, “Grupo de Emergência da Guarda”, que levou a 

campanha a alcançar um notório êxito porque trouxe outros “contribuintes” – 

empresas, entidades associativas e religiosas e particulares para além das Freguesias, o 

foco inicial – e ”chamou” também o interesse da SIC que acompanhou o início da 

Campanha e depois a sessão para a entrega do “cheque final”. 

A própria Freguesia da Guarda doou 500 euros para a ULS e depois mais 750 para o IPG 

apoiando a boa ideia de aí realizar, no FABLAB, viseiras. 

Colaborámos com a boa intenção de algumas cidadãs e investimos quase mil e 

quinhentos euros em tecido para confecionarem perneiras oferecidas à ULS. 

Também a valência de apoio alimentar esteve disponível e foram adquiridos mais 

produtos alimentares (ver relatório da ação social) prontamente disponibilizados a 

cidadãos que manifestamente apresentaram essa dificuldade. 

De notar a boa resposta e valorizamos aqui os funcionários da Freguesia no que toca ao 

funcionamento das redes sociais e das próprias linhas telefónicas como já o notamos. O 

site e o facebook da Freguesia, constituíram-se durante este período uma verdadeira e 

excelente boa surpresa. As informações transmitidas, a legislação colocada, as normas 

de funcionamento dos serviços da Freguesia tudo pesquisado, realizado e 

operacionalizado pelos funcionários da Freguesia, foram muito úteis porquanto 

permitiram boas respostas a quem precisava e recebemos também o agradecimento 

dos cidadãos. 

Mas a surpresa principal e mais benéfica para os cidadãos que a ele recorreram foram 

os “serviços administrativos” online. Atestados, provas de vida, venda de sepulturas, 
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foram vários serviços prestados via eletrónica em que os pedidos formulados 

provenientes de vários pontos do país, em socorro de familiares residentes na Freguesia, 

eram encaminhados, respondidos e devolvidos, fazendo depois os cidadãos a respetiva 

transferência, do valor correspondente ao serviço prestado. 

Também com o recurso a este meio de comunicação fomos mantendo conexões com as 

Associações e estabelecimentos de ensino apresentando a nossa disponibilidade e 

propósito colaborativo para alguma dificuldade ou necessidade da população do bairro 

onde cada Associação mais se associa. 

Realçar ainda o trabalho e empenho da Professora Ana Castanheira que produziu vários 

vídeos dirigidos às famílias/crianças dos Jardins de Infância (JI) com atividades que 

regularmente desenvolve no âmbito do projeto pedagógico que a Junta de Freguesia 

apoia. O mesmo aconteceu com a equipa de psicólogas que desenvolve o projeto nas 

turmas do 1º e 2º ano de escolaridade que organizou unidades didáticas e remeteu, via 

escola, para os encarregados de educação/alunos. 

Foi ainda disponibilizado algum material de proteção individual em JI, creches e clinica 

de saúde, como sejam máscaras e viseiras que o IPG realizou. Face à disponibilidade da 

Câmara Municipal em oferecer duas máscaras descartáveis a cada agregado familiar não 

foi considerada a mesma oferta a partir da Junta de Freguesia. Quanto às viseiras, 

havendo uma forte necessidade e aferidas as maiores dificuldades, então a Freguesia 

equaciona disponibilizá-las mas não temos capacidade financeira para chegar a um 

número elevado. 

Correspondemos depois, e em cooperação com a Câmara Municipal procedemos a uma 

maior limpeza aos logradouros dos JI. Aconteceu o mesmo com a desinfeção da área 

exterior a todo o edifício dos Serviços da Agricultura e Floresta realizadas pela equipa 

da Freguesia. 

Apoiamos ainda alguns alunos estrangeiros nas escolas C+S, pois foi necessário efetuar 

ligação à internet para poderem ter/ver as aulas via TV/Internet. Correspondemos 

também com a aquisição/cedência de dois computadores à Casa da Sagrada Família. 

Decerto que não fizemos tudo mas a tudo dissemos presente e cremos ter mitigado a 

muitos cidadãos a maior ansiedade, que nestes momentos sobressai. Decerto que não 

teremos sido totalmente inovadores nas respostas, mas ombreámos razoavelmente no 

que fomos verificando acontecer com outras autarquias, sejam Câmaras Municipais 

e/ou Juntas de Freguesia. 

E, continuamos a tentar responder às necessidades e solicitações, dentro das 

possibilidades da Freguesia, e do respetivo encargo financeiro já fomos referindo mas, 

para maior esclarecimento, apresentamos de seguida o Plano Plurianual de Atividades 

(PPA) com a descrição das rubricas a serem movimentadas, assim como estimativa do 

valor previsto, criado para este efeito, no âmbito da definição de medidas de carácter 

excecional de resposta à pandemia da doença covid-19, e da lei nº4-B/2020, de 6 de 

abril, que estabelece um regime excecional de cumprimento das medidas previstas nos 

Programas de Ajustamento Municipal e de endividamento das autarquias locais. 
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