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Voto de reconhecimento e louvor 

COVID 19 
Vivemos tempos excecionais de incerteza, de dor, sofrimento, luto, separação e confinamento. 
Importa mais do que nunca invocar os princípios da solidariedade e da união para derrotar esta 
pandemia. O tempo é de unidade e de reconhecimento que a ameaça é seria. Não se pretende 
unanimismo ideológico indesejado, mas unidade e cumplicidade como imperativo cívico 
estruturante do sucesso na luta contra esta pandemia.  

À incerteza do momento no plano sanitário, associa-se uma preocupante crise económica e social, 
de dimensões ainda difíceis de calcular. Para combater esta crise e minorar os seus efeitos o 
governo agiu com rapidez no domínio da saúde, melhorando os meios humanos e físicos e no 
domínio da economia, atribuindo novos apoios a empresas e cidadãos atingidos.  

O nosso país tem respondido a esta ameaça usando mecanismos que não ultrapassam a 
legalidade constitucional, demostrando a todos a maturidade do nosso sistema democrático. Da 
cooperação entre governo e oposição ao sentido cívico da população, passando pela 
regularização dos imigrantes e refugiados para terem acesso ao SNS. A imprensa internacional 
de não poupa louvores ao país nestes tempos de difíceis de pandemia. Comparando o balanço 
de mortos nos países da Europa Ocidental, Portugal parece ser uma exceção. Ao ponto de alguns 
invocarem o milagre português. No entanto, a pandemia está longe de estar terminada, e por isso, 
devemos estar preparados para uma longa e difícil batalha.  

Atentos às informações chegadas de todo o lado, os portugueses autodisciplinaram-se. Confinara-
se nas suas casas, deixaram de ir aos cafés, bares e restaurantes e aceitaram que as escolas dos 
filhos encerrassem. A sociedade civil portuguesa teve uma reação onde imperou uma enorme 
consciência cívica, participando de forma exemplar na contenção e proliferação do inimigo 
invisível. Já no início de março o mais alto magistrado da nação, o Sr. Presidente Marcelo Rebelo 
de Sousa, se tinha tornado o primeiro chefe de Estado a entrar em quarentena voluntária. Tratou-
se de falso alarme, mas deu o exemplo e serviu de alerta a toda a população.  

A DGS, sob tutela do governo, seguiu no combate a esta ameaça epidemiológica todos os 
princípios e conhecimentos disponibilizados pela ciência. O SNS foi aprimorado e reequipado, 
mesmo com as dificuldades inerentes à dimensão global do problema, e hoje, podemos assinalar 
que estamos no bom caminho para ganhar esta batalha. Se duvidas houvesse, ficou agora 
inequivocamente demonstrado o quanto o SNS é imprescindível para os portugueses. 

Mas esta luta não se fez só a partir de Lisboa, em concelhos como o nosso, o papel dos autarcas 
tem sido importantíssimo e não pode por isso ser desvalorizado. Em Serpa o município atuou no 
apoio às IPSS´s do concelho, colaborou com a ULSBA na criação de uma estrutura de apoio para 
o combate à COVID 19 instalada no pavilhão Carlos Pinhão e procedeu à desinfeção de ruas e 
instituições afetadas. Importa ainda referir a importância do acionamento, em 3 de abril passado, 
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do Plano Municipal de Emergência, permitindo responder aos munícipes atingidos com ganhos de 
eficácia e de forma integrada e coordenada.  Quanto às freguesias do concelho, mais uma vez, 
estiveram na primeira linha de resposta. O PS em Serpa tem tido uma postura de cooperação nos 
diferentes órgãos autárquicos onde está representado, valorizando o superior interesse da 
população, em detrimento do confronto politico que consideramos por esta altura inútil. Foi com 
este espírito que subscrevemos uma declaração publica do Sr.  Presidente da Assembleia 
Municipal. E pelas mesmas razões os nossos vereadores, todos sem pelouro, apresentaram várias 
propostas de grande utilidade para mitigar o impacto desta pandemia no nosso concelho. 

Reconhecemos e louvamos o empenho de todos aqueles que tudo tem feito para vencermos esta 
batalha. Não seria, porém, de todo justo, se não reconhecêssemos e agradecêssemos 
particularmente o empenho e o esforço, daqueles que tratam e protegem os nossos idosos e de 
todos os profissionais de saúde que trabalham se tréguas para salvar vidas. 

Que a luz da esperança nos guie para enfrentarmos o futuro! 

Serpa, 30 de abril de 2020 

 

Voto de Reconhecimento e Louvor apresentado pelos eleitos do PS e aprovado, por maioria, 
com as abstenções da CDU e Coligação PSD/CDS e os votos a favor do PS, na sessão da 

Assembleia Municipal de Serpa, realizada no dia 30 de abril de 2020 

 

 


