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1 - No momento em que atravessamos a segunda vaga da pandemia que balanço faz a
Proteção Civil da situação epidemiológica do concelho?
Um balanço de muito e duro trabalho, impensável há uns meses atrás, para salvarmos vidas humanas. Tivemos a clara sensação, desde o início da pandemia, de que esta seria uma missão de
médio/longo prazo e esse entendimento tem-nos permitido dirigir o sistema municipal de proteção
civil de forma muito próxima em todos os cenários de crise que se nos têm deparado no nosso território e que, infelizmente, ainda irão continuar a ocorrer no futuro.
Esse imenso trabalho está reportado às entidades competentes no Relatório da Intervenção da
Proteção Civil Municipal na Prevenção e Combate à Covid-19 no Concelho de Reguengos de
Monsaraz, que é um documento evolutivo e que teve a sua versão 4.1 concluída no passado dia 4 de
novembro (segue em anexo a estrutura e o sumário deste documento).
2 - Que mudança estratégica se verificou na atuação da Proteção Civil em resposta à segunda
vaga da pandemia?
A linha de atuação estratégica assertiva e próxima da população e das suas necessidades tem sido
mantida desde o início da pandemia. Não conhecemos outro concelho no país cuja proteção civil
municipal tenha mantido há 225 dias consecutivos um reporte da Situação Epidemiológica diária no
respetivo território.
Tivemos momentos marcantes, dos quais destacamos:
l

l

l

l

l

l

a capacidade de mobilização que tivemos para aumentar as camas hospitalares de cuidados
intensivos na região, nomeadamente com a aquisição de novos ventiladores de origem alemã;
tudo o que fizemos para que chegassem à região 20 mil zaragatoas num primeiro momento da
pandemia, fundamentais para que nunca tivesse existido rutura de stocks na nossa região;
a enorme capacidade de mobilização da comunidade e do tecido empresarial na ajuda ao aprovisionamento de EPI's;
todo o apoio específico que prestamos aos profissionais da linha da frente, designadamente na
sua testagem sempre que se justificou, na desinfeção/descontaminação de espaços físicos e no
fornecimento de EPI's;
o intenso apoio municipal às populações através das linhas telefónicas de apoio criadas para o
efeito e do banco de voluntariado;
a forma como foi gerido o surto de junho no Lar da Fundação, no qual em menos de 48 horas
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foram mobilizados recursos militares (e outros recursos humanos e operacionais) que nos ajudaram decisivamente a evitar uma tragédia de gravidade muito maior;
l

l

a elevada cadência, poder de decisão e adequação das medidas de combate à propagação da
pandemia na comunidade;
a capacidade de testagem que sempre tivemos nas ocorrências mais complexas ocorridas neste
período que já decorreu da pandemia.

Sempre tivemos, nomeadamente ao nível da Comissão Distrital de Proteção Civil, um reconhecimento acerca da clara vantagem para as populações em assumir esta estratégia assertiva e nunca
nos remetermos a gestão de silêncios ou omissões. Assim continuaremos.
3 - Foram criadas as chamadas ZCAP. Reguengos de Monsaraz conta com uma que, no dizer
do presidente do município, é a melhor do país. Que condições podem encontrar aqueles que
necessitarem de ser ali instalados, como foi o caso recente dos idosos da SCMVV?
Uma primeira correção. Compulsada a referência pública do Presidente da Câmara Municipal
podemos ler algo bem diferente:
“Ontem decorreu o Seminário "Apoio às populações em tempos de Pandemia", promovido pela
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). No capítulo de instalação e gestão técnica de Zonas de Concentração e Apoios às Populações (ZCAP) qual foi o EXEMPLO dado a todo o
País?
ZCAP DE REGUENGOS DE MONSARAZ, instalada nos Pavilhões Multiusos do Parque de Feiras e
Exposições da nossa Cidade e onde estão, atualmente, com todo o conforto 35 idosos utentes do
Lar da Santa Casa da Misericórdia de Viva Viçosa. Exatamente!... Aquele local "tenebroso e desorganizado" que, em julho passado, abriu "telejornais" por motivo da total falta de condições.
Reguengos de Monsaraz e os Reguenguenses devemos continuar a ter total elevação e a mantermo-nos do lado certo da História, continuar a lutar para salvar vidas humanas, apesar da enorme
fatalidade que nos aconteceu e que continuam a acontecer nos quatro cantos de Portugal e do
Mundo. (…)”.
Se a ZCAP de Reguengos de Monsaraz é, neste momento, o exemplo apresentado pela ANEPC o
Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz naturalmente pode referenciar esse
facto.
Esta ZCAP tem, assim, todas as condições de excelência para acolhimento de utentes de lares de
idosos (positivos ou não à Covid-19) ou de outros cidadãos cuja condição de saúde ou socioeconó2
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mica leve a esta necessidade. Esta é uma avaliação da ANEPC, após recentes vistorias.
No local estão instaladas 37 camas articuladas e 22 camas não articuladas e a sua capacidade
máxima poderá rapidamente ser aumentada até perto das 70 camas.
Por exemplo, foi emocionante ouvir as referências elogiosas dos utentes dos Lares da Fundação e
da SCM de Vila Viçosa acerca da sua estadia na ZCAP municipal, em situações, respetivamente, de
positivos à Covid-19 e de negativos à Covid-19 (tendo alguns positivado nesse período de estadia na
ZCAP).
4 - Quem gere a ZCAP? Quem financia?
A ZCAP é municipal e gerida pela Proteção Civil Municipal. A sua criação teve a colaboração de várias
entidades: o espaço é propriedade do Município e as camas e restante equipamento foram cedidos
por variadas entidades.
5 - No caso dos idosos de Vila Viçosa, por exemplo, quem paga a despesa e cuida dos idosos?
Os custos de funcionamento quando é cedida são da responsabilidade das entidades que a utilizam.
6 - Quem decide e define prioridades para a deslocação dos idosos para a ZCAP?
O processo de decisão nos termos da Lei e das Normas da DGS aplicáveis parte das determinações
específicas da Autoridade de Saúde Pública e competentes deliberações da Comissão Distrital de
Proteção Civil, obviamente com a análise e acordo da Comissão Municipal de Proteção Civil (normalmente delegado na Subcomissão de Saúde Pública da Proteção Civil Municipal de Reguengos de
Monsaraz).
7 - O Banco de voluntariado, divulgado em abril passado continua ativo? Se sim, com quantos
voluntários conta?
Sim. Conta com um significativo número de recursos: empresas, associações, outras instituições do
concelho, instalações com quartos para confinamento e cerca de 7 dezenas de particulares disponíveis para diversos tipos de ajuda diferenciada e serviços gerais e indiferenciados. Este foi, e é, um
importante instrumento, principalmente nos momentos mais difíceis desta pandemia.
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APRESENTAÇÃO
A doença COVID-19, provocada pelo vírus SARS-COV-2, foi classificada pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), em 30 de janeiro de 2020, como uma emergência pública de
âmbito internacional. Em 11 de março de 2020, a mesma Organização Mundial de Saúde
declarou a doença Covid-19 como pandemia internacional, constituindo uma
calamidade pública.
Em Portugal o surto da doença COVID-19 começa a merecer especial atenção a partir do
mês de março do corrente ano de 2020, com os primeiros casos da doença a serem
conhecidos no norte do país. Iniciou-se, então, por parte das entidades competentes, a
adoção e implementação de procedimentos tendentes à prevenção e ao combate da
doença.
Em 2 de março de 2020, com a publicação em Diário da República do Despacho n.º 2836A/2020 dos Ministros da Modernização do Estado e da Administração Pública, do
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Saúde, referente à elaboração dos
planos de contingência pelos empregadores públicos, inicia-se a produção legislativa
sobre a temática COVID-19.
Em 18 de março de 2020, pelo Decreto do Presidente da República n.º 14-A/2020, é
declarado o estado de emergência em todo o território nacional, o qual foi renovado,
uma primeira vez, no dia 02 de abril de 2020 e uma segunda vez, em 17 de abril de 2020.
A partir de 3 de maio, e ao abrigo da Lei de Bases da Proteção Civil, o Governo de
Portugal, de forma gradual, têm vindo a declarar a situação de calamidade, de
contingência e/ou de alerta para o território nacional por forma a minimizaram-se os
riscos de contágio pelo vírus SARS-COV-2.
Durante todo este percurso de novidade e de exigência extrema, as autarquias locais
têm assumido um papel de supra importância na implementação de medidas de
prevenção da doença e de apoio no terreno das suas comunidades. O papel dos
municípios e das freguesias, os entes públicos que mais próximos estão dos cidadãos,

tem sido fundamental na prevenção e no combate à doença e no apoio aos cidadãos, às
empresas e às instituições sedeadas nos seus territórios.
No presente “Relatório de Intervenção da Proteção Civil Municipal na Prevenção e
Combate à COVID-19 no Concelho de Reguengos de Monsaraz” procura-se compilar
num único documento aquela que tem sido a atuação da autarquia nesta frente de
combate, permitindo-se, assim, em qualquer momento, a consulta de todo o trabalho
que tem vindo a ser desenvolvido. Trata-se, como não poderia deixar de ser nesta fase,
de um documento aberto, uma vez que a batalha que temos vindo a travar ainda não
teve o seu epílogo.
O presente Relatório encontra-se estruturado em Seis grandes partes, da seguinte
forma:
I.

Parte A - Medidas Preventivas - Editais Municipais no âmbito da COVID-19;

II.

Parte B - Medidas Preventivas - Avisos Internos de funcionamento dos serviços
municipais no âmbito da COVID-19;

III.

Parte C - Reuniões da Comissão Municipal de Proteção Civil Municipal;

IV.

Parte D - Ações e intervenções promovidas pelo Município de Reguengos de
Monsaraz/Proteção Civil Municipal:
D.1 – Ações gerais na comunidade;
D.2 – Ações específicas de apoio às instituições da economia social;
D.3 – Ações no âmbito da Área Dedicada à Covid-19 (ADC);
D.4 - Ações de apoio específico ao surto no Lar da Fundação Maria Inácia Vogado
Perdigão Silva;
D.5 – Fundo de Emergência Municipal;
D.6 – Informação à Assembleia Municipal de setembro 2020: COVID-19 Medidas
do Concelho de Reguengos de Monsaraz;

V.

Parte E – Situação de Contingência de 15 de setembro a 14 de outubro;

VI.

Parte F – Situação de Calamidade de 15 de outubro a 3 de novembro de 2020.

Na Parte A do presente Relatório, apresentam-se, à laia de memorando, todos os editais
de âmbito geral, e com impacto na comunidade, publicados pelo Município de
Reguengos de Monsaraz, com um breve descritivo do seu objeto e das medidas neles
previstas.
Na Parte B elencam-se todos aos avisos internos dirigidos ao seio da organização
Município de Reguengos de Monsaraz, com um breve descritivo das medidas neles
previstas.
Na Parte C destacam-se as principais deliberações tomadas pela Comissão Municipal de
Proteção Civil do Concelho de Reguengos de Monsaraz nas reuniões realizadas.
A Parte D encontra-se reservada para a descrição das ações levadas a cabo pelo
Município de Reguengos de Monsaraz, através da coordenação da Proteção Civil
Municipal, no decurso desta longa caminhada iniciada em março de 2020.
A Parte E Detalha todas as medidas tomadas no âmbito da declaração da situação de
contingência pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 – A/2020, de 11 de
setembro, cuja vigência foi prorrogada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
81/2020, de 29 de setembro.
A Parte F detalha todas as medidas tomadas no âmbito da declaração da situação de
calamidade pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 88-A/2020, de 14 de outubro,
alterada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 89-A/2020, de 26 de outubro.
Na parte F, pela sua relevância, inclui-se, ainda, a apresentação proferida no Seminário
“Apoio às populações em tempos de Pandemia”, promovido pela Autoridade Nacional
de Emergência e Proteção Civil, no passado dia 27 de outubro de 2020, onde, no capítulo
de instalação e gestão técnica de Zonas de Concentração e Apoios às Populações (ZCAP),
a ZCAP de Reguengos de Monsaraz, instalada no Pavilhão Multiusos do Parque de Feiras
e Exposições, é apresentada como exemplo para todo o país.

