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Proteja-se.
Fique em casa!

A Câmara Municipal de Serpa está a trabalhar para o ajudar
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Tendo em conta a situação de exceciona-
lidade que se vive no concelho, no País e no 
Mundo, a Mesa da Assembleia Municipal de 
Serpa emitiu uma nota dirigida aos munícipes, 
em que dá conta da “sua solidariedade com 
as medidas entretanto decididas pelo órgão 
executivo, em consonância com as decididas 
pelas autoridades nacionais competentes, no-

meadamente as da área da saúde, no sentido 
de obviar à propagação do vírus Covid-19”.

A mesa reconhece que as medidas já assu-
midas “inevitavelmente causarão constrangi-
mentos no dia-a-dia dos cidadãos”, mas frisa 
que são medidas “indispensáveis para limitar 
ao mínimo possível, a disseminação do vírus e 
a propagação da doença”.

A nota, cujo conteúdo é consensual a todos 
os partidos políticos com assento neste órgão 
apela “à consciência de todos, porque esta é 
uma batalha em que todos contamos, no sen-
tido de proceder de harmonia com as instru-
ções profusamente difundidas pelas entidades 
competentes, respeitando e cumprindo com 
rigor as regras de higiene divulgadas, como a 
lavagem de mãos, evitando deslocações e so-
cialização desnecessárias”.

É feito ainda um apelo para o respeito pelas 
diretivas emanadas pela Direção Geral de Saú-
de, nomeadamente “em caso de deslocação 
a locais propícios a ajuntamento de pessoas, 
ao respeito pelas distâncias de segurança e 
ao número de pessoas permitido. (…) Apela-
mos também ao civismo e à solidariedade dos 
cidadãos, no sentido de proceder à aquisição 
dos bens necessários ao dia-a-dia, sem açam-
barcamentos, com a consciência que a seguir, 
poderá sempre vir quem necessitava efetiva-
mente dos bens que a mais adquirimos, no-
meadamente os mais idosos, com parcas re-
formas e por isso impossibilitados de adquirir 
bens em quantidade”.

A mesa deixa ainda uma saudação a “todos 
aqueles que, não obstante os riscos que cor-
rem, continuam a desempenhar as suas tare-
fas, em prol da saúde e segurança de todos os 
outros, como os trabalhadores da autarquia, os 
trabalhadores da saúde, as forças de seguran-
ça, os bombeiros e muitos outros que embora 
não identificando aqui, reconhecemos a sua 
importância”.

Solidariedade com as medidas avançadas pelo Executivo

Mesa da Assembleia Municipal 
deixa mensagem aos Munícipes

João Palma, presidente da mesa da Assembleia Municipal de Serpa, arquivo CMS

A Câmara Municipal de Serpa solici-
ta a todos os Munícipes que efetuem 
o pagamento das faturas da água 
através de Multibanco. Para o efeito, a 
Câmara Municipal irá alargar os prazos 
de pagamento. 

Assim, as faturas de janeiro e feve-
reiro poderão ser liquidadas até final 
de abril, sendo que para o efeito serão 
emitidas novas referências multibanco 
e remetidas por SMS. Caso não receba 
qualquer mensagem, contacte o Ser-
viço de Águas e Saneamento. As fatu-
ras de março poderão ser liquidadas 
até final de maio, utilizando as referên-
cias indicadas na fatura.

Fica também suspensa a cobran-
ça presencial, até nova indicação. O 
serviço de leitura de contadores está 
igualmente suspenso, por tempo in-
determinado, pelo que se solicita a 
comunicação da leitura, entre o dia 1 
e 10 de cada mês, para o número de 
telefone 800 209 642, entre as 08.00 
h e as 14.00 horas, ou para o e-mail      
saguas@cm-serpa.pt. 

Se não houver comunicação das 
leituras o processamento das faturas 
será efetuado por estimativa.

n

Informação à população

Pagamento da fatura da água
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Estamos a viver um momento 
muito exigente, que neces-
sita de uma resposta inte-
grada por parte das várias 
entidades, com destaque 
para as autoridades de saú-

de. Desde o início, assumimos que este 
seria o caminho: a nível local, articulando 
com as nossas juntas e uniões de fregue-
sia, as IPSS, os agrupamentos de escolas, os 
bombeiros, a GNR, a Rota do Guadiana, as 
farmácias e comércio local, entre outros; a 
nível distrital, com os municípios da Cimbal, 
a Ccdra, os serviços regionais da seguran-
ça social, educação, proteção civil e, claro, 
com as autoridades de saúde regionais. E 
depressa tomámos as medidas preventivas 
aconselhadas, encerrámos equipamentos, 
adaptámos o funcionamento dos serviços a 
esta nova realidade, reforçámos os tão ne-
cessários apoios aos mais idosos e frágeis, 
numa estreita colaboração entre os vários 
intervenientes e voluntários. 

Este é um trabalho diário e permanente 
para responder às necessidades da popula-
ção, de que aqui damos conta. Um trabalho 
que tem de continuar a ser feito, gerindo 
os recursos disponíveis e assegurando ser-
viços essenciais. Por isso, agradeço a todos 
os trabalhadores do Município que, nesta 
situação tão fora do normal, continuam a 
assegurar o seu trabalho e a todas as enti-
dades e pessoas a titulo individual que têm 
contribuído para que a vida não pare.

Por fim, neste abril em que deveríamos 
estar na rua, a participar nas festas do con-
celho e a comemorar o 46.º aniversário da 
revolução, deixo aqui um excecional apelo: 
fique em casa. E siga todas as recomenda-
ções da Direção Geral de Saúde. Hoje, esta 
é a nossa prioridade. Todos temos que fazer 
isso, para podermos o mais depressa pos-
sível, traçar planos para o futuro. Um mo-
mento após Covid 19, no qual já estamos 
também a trabalhar e do qual, assim que 
oportuno, daremos informação. 

EDITORIAL
FIQUE EM CASA 

Tomé Pires | Presidente da Câmara Municipal de Serpa 

Informação

Cancelamento 
da reunião pública de Câmara

O Município de Serpa informa que foi can-
celada a reunião pública da Câmara Municipal, 
agendada para o próximo dia 1 de abril, como 
medida preventiva perante a situação de pan-
demia Covid 19.

A decisão foi tomada na reunião da Câma-
ra Municipal, realizada no dia 18 de março de 
2020. 

n

Análise permanente da situação

Criado grupo 
de trabalho
A Câmara Municipal de Serpa, no âmbi-

to da declaração de Estado de Emer-
gência, decorrente da pandemia Covid-19, 
constituiu um grupo de trabalho, criado no 
passado dia 16 de março, composto pelo Exe-
cutivo, elementos da proteção civil municipal 
e pessoal dirigente.

O grupo tem a missão de decidir as me-
didas necessárias a tomar neste cenário de 
pandemia, no concelho de Serpa, sempre em 
sintonia com a Direção Geral de Saúde.

No dia 20, e tendo especial atenção à reso-
lução do Conselho de Ministros, concluiu que 
as medidas elencadas já estavam a ser apli-
cadas em Serpa, nomeadamente a generali-
zação do teletrabalho e o uso de desinfetante, 
bem como o recurso a medidas de autoprote-
ção dos trabalhadores.

Quer o Executivo, quer o grupo de trabalho, 
vão continuar a acompanhar a situação, e to-
das as diretivas emanadas pela Direção Geral 
de Saúde, Proteção Civil, entre outras.

Reunião do grupo de trabalho
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Reunião de trabalho da Cimbal

Covid 19 – Baixo Alentejo
A Cimbal (Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo) 

promoveu, no passado dia 17 de março, uma reunião com os 
Municípios do Baixo Alentejo e um conjunto alargado de en-
tidades, nomeadamente Unidade Local de Saúde do Baixo 
Alentejo, Unidade de Cuidados de Saúde Primários de Beja, 
Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, Seguran-
ça Social e Polícia de Segurança Pública, destinada a fazer o 
ponto de situação da aplicação das normas de contingência no 
âmbito da Covid 19.

Desta reunião de trabalho ficou esclarecido que os treze 
municípios do Baixo Alentejo e a Cimbal dispõem de Planos de 
Contingência ativos, com um conjunto de medidas excecionais 
e temporárias, estando assegurados os serviços essenciais.

 

n

Desde o primeiro momento que a Câmara 
Municipal de Serpa está atenta à evolu-

ção do surto da Covid-19, no nosso País e no 
Mundo. Sempre acompanhando e seguindo as 
recomendações da Direção Geral de Saúde e 
mantendo estreita articulação e contacto com 
as autoridades de saúde locais e regionais, no 
passado dia 16 de março, decidiu implementar 
medidas de contenção excecionais. 

Para já, e até nova avaliação, estas medidas 
estão em vigor até ao dia 15 de abril.

1. Iniciativas e atividades:
- Cancelamento de todas as iniciativas e 

atividades organizadas, apoiadas e/ou licen-
ciadas pelo Município, nomeadamente as dire-
cionadas para a população sénior, bem como o 
mercado mensal do dia 24 de março.

Plano de contingência aprovado

Câmara de Serpa avança 
com medidas preventivas

O serviço de atendimento só receberá presencialmente situações urgentes e inadiáveis

2. Transportes:
- Cancelamento de cedência de transportes do 

Município e suspensão do serviço do autocarro 
Serpentina.

3. Equipamentos e serviços municipais
- Encerrados ao público.

4. Atendimento ao público
- O serviço de atendimento apenas receberá 

munícipes para tratar questões urgentes e ina-
diáveis, desde que seja feita a marcação pré-
via através dos contactos disponíveis 284 540 
100/1

5. Serviços essenciais
- Durante este período os serviços essenciais 

do Município (higiene urbana, águas e sanea-
mento) continuarão a realizar o seu trabalho em 
todo o concelho, respeitando todas as normas 
de proteção e segurança dos seus trabalhado-
res.

A Câmara Municipal apela à serenidade e 
responsabilidade de todos os seus munícipes, 
que devem seguir rigorosamente todas as re-
comendações da Direção Geral de Saúde, de-
signadamente no cumprimento das medidas 
de autoproteção, como é o caso dos procedi-
mentos básicos de lavagem de mãos, etiqueta 
respiratória e conduta social.

n

O plano de contingência pode ser consultado em www.cm-serpa.pt

Reunião de trabalho da Cimbal
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Ligação de São Marcos a Paymogo

Estrada Municipal 520 encerrada
Uma das primeiras me-

didas avançadas pela Câ-
mara Municipal de Serpa foi 
o encerramento da Estrada 
Municipal 520, que liga São 
Marcos (Serpa) e Paymogo 
(Espanha), medida esta anun-
ciada no dia 16 de março. O 
encerramento mantem-se 
até 15 de abril, como medida 
de contenção da propagação 
da Covid 19.

Esta medida de caráter 
excecional foi decidida pelo 
Município de Serpa depois 
de acordada com o Ayun-
tamiento de Paymogo, e na 
sequência das medidas pre-
ventivas adotadas no conce-
lho de Serpa. De referir ainda 
que estradas secundárias e 
de terra batida que ligam a 
Espanha, acabaram por ser 
também encerradas para evi-
tar a passagem de outro tipo 
de veículos.

Centro Histórico de Serpa

Recolha de resíduos porta-a-porta
A Câmara Municipal de 

Serpa está a garantir que 
cheguem a todos os muní-
cipes os serviços essenciais, 
nomeadamente a recolha de 
resíduos urbanos.

No caso dos munícipes 
que residam no Centro Histó-
rico, abrangidos pelo progra-
ma de recolha de resíduos 
porta-a-porta, o serviço con-
tinua a funcionar, com uma 
exceção para a utilização dos 
sacos. Durante este período, 
podem ser usados quaisquer 
tipo de saco para colocar 
os resíduos indiferenciados, 
bem como os recicláveis.

Trata-se de uma medida 
de contenção excecional, no 
âmbito da pandemia Covid 
19, que pretende evitar des-
locações dos munícipes.

  n

Reunião de trabalho da Cimbal
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Sem sair de casa, receba as suas compras

Serpa cria rede de apoio social
A pensar nos seus muníci-

pes com mais de 65 anos 
ou com doenças crónicas (ou ou-
tras) e face ao estado de emer-
gência em vigor, decorrente da 
pandemia Covid 19, a Câmara Mu-
nicipal de Serpa, em colaboração 
com as Juntas e Uniões de Fre-
guesia do concelho, criaram uma 

rede de apoio social, de forma a 
ajudar quem mais precisa.

Seja nas idas ao supermercado 
ou à farmácia, foi criada uma linha 
de apoio onde os munícipes po-
dem esclarecer dúvidas e solici-
tar informações, colocando o seu 
caso e as suas necessidades.

Muitos estabelecimentos co-

merciais já têm disponível a opção 
de entrega em casa e, em alguns 
casos são as próprias juntas e 
uniões de freguesia que fazem as 
entregas.

A linha de apoio funciona todos 
os dias, fins de semana incluídos, 
entre as 10.00 h e as 17.00 h (284 
540 195 e 961 175 331).

Neste momento já existe uma 
base de dados em que constam 
estabelecimentos comerciais de 
todo o concelho, considerados 
prioritários e em funcionamento, 
que está a crescer de dia para dia.

n

FREGUESIA DE SERPA 
PROGRAMA DE APOIO 

PARA ESCLARECIMENTO ADICIONAL – 284 549 180 – Geral@uni-freg-serpa.pt 

 

 

Para combater a transmissão e propagação do COVID-19 na comunidade, a União das 

Freguesias de Serpa (Salvador/Santa Maria) às Terças e Quintas Feiras, na parte da 

tarde, um programa de apoio que permitirá a entrega gratuita de compras efetuadas nos 

estabelecimentos comerciais aderentes, na morada de quem os adquiriu. 
 

POPULAÇÃO ALVO 

 
COMO FAZER? 

 
 

TEMOS VÁRIOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUE SE COMPROMETEM A AJUDÁ-LO 
 

SERPA Entrega no Domicilio Contato 
Pingo doce Não 938 870 146 
Intermarché Não 962 088 734 

Super Figueira 1 Não 284 543 153 
Super Figueira 2 Não 967 923 550 

Mercearia Vicência Não 284 543 053 
Mercearia La Salete Sim 965 812 514 
Mercearia Correia Sim 964 536 117 

Loja do Vítor Sim de Tarde 967 032 378 
Mini Mercado S. Pedro Não 284 544 488 

Janeirinho e Janeirinho Não 284 549 182 
Sabores de Serpa Sim 969 212 377 

Mercaria da Guadalupe Não 965 537 215 
Mini mercado Paraíba Sim 966 026 398 

Todos os residentes da freguesia, sem estrutura familiar de apoio, que se enquadrem 
nas seguintes situações: 
 
- Pessoas com mobilidade reduzida 
- Pessoas que tenham a cargo crianças pequenas, familiares idosos, ou adultos 
dependentes 
- Pessoas com doenças crónicas, consideradas de risco ao contágio pelo COVID-19 

1. A pessoa liga para o estabelecimento comercial pretendido, combina a forma de 
pagamento com o comerciante e comunica os produtos a adquirir e a morada para 
entrega. 
2. O estabelecimento comercial comunica à Junta de Freguesia as entregas a 
efetuar. 
3. A Junta de Freguesia procede à entrega na morada indicada às 3ª e 5ª feiras 
durante o período da tarde. 

FIQUE EM CASA – A JUNTA VAI POR SI! 

Vamos conter a pandemia
Proteja-se. Fique em casa!

A Câmara Municipal de Serpa, 
pensando nos seus munícipes com mais de 65 anos, 

e em todos os que têm di�culdades de locomoção, doenças crónicas ou 
autoimunes, ou está impedido de sair de casa por ordem médica

Está a trabalhar para o ajudar!

Estamos a criar uma rede para entrega em sua casa 
de produtos de Farmácia e Supermercado

Temos a lista de todos os estabelecimentos
 aderentes no concelho

Contactos da linha de apoio
Em funcionamento todos os dias das 10.00 h às 17.00 horas 

284 540 195   |   961 175 331 
Em colaboração com as Juntas e Uniões de Freguesia

Seja responsável. Mantenha-se informado. Evite sair de casa
Contactos da saúde 24 :  808 24 24 24  . email atendimento@sns24.gov.pt

A linha de apoio funciona todos os dias, 

fins de semana incluídos, entre as 10.00 h e as 17.00 h 

284 540 195 | 961 175 331
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destaque destaque
Em Serpa, lares seguem as regras

A missão de cuidar do outro
Cuidados redobrados, acessos condicionados, desinfeção e 

mais desinfeção. Por todo o concelho é assim que se tem rea-
gido nas instituições que gerem lares de idosos ou que pres-

tam apoio domiciliário ou fornecimento de refeições. 
Evitar o contágio pela doença Covid 19 é agora a prioridade, manten-

do em segurança utentes, funcionários, familiares e toda a comunidade. 
O “Serpa informação” contactou, nos dias 20 e 23 de março, as várias 

instituições, para saber quais os cuidados que estão a ter, que dificul-
dades sentem e qual o ambiente que se vive nestes espaços. 

Cancelar as visitas de familiares, 
impedir as saídas de utentes para o 
exterior e criar circuitos próprios para 
entrega de bens pelos fornecedores 
foram algumas das medidas inicial-
mente tomadas, de forma transver-
sal, com vista a limitar a interação en-
tre utentes e a comunidade exterior. 

Ainda antes de o governo o de-
cretar, já as IPSS e instituições do 
concelho que têm a seu cargo as va-
lências de lar e o apoio domiciliário 
a idosos, haviam restringido volunta-
riamente as visitas de familiares e as 
saídas dos idosos.

Em Brinches, “há mais de uma 
semana que estamos em isolamen-
to, não há visitas, e os utentes não 
saem, só para o espaço exterior, e 
estamos um bocadinho confinados 
à instituição”, refere Marisa Piroleira, 
assistente social do Centro Social e 
Paroquial de Brinches.

No Lar de S. Jorge e Nossa Se-
nhora das Pazes, em Vila Verde de 
Ficalho, os cuidados são idênticos, 
e as visitas estão canceladas, os 
utentes não saem da instituição, “só 
mesmo no espaço exterior”. No sen-
tido de diminuir os riscos de contágio 
“às funcionárias, mesmo antes de ser 
declarado o estado de emergência, 
pedimos que tivessem alguma con-
tenção e evitarem um bocadinho os 
contactos sociais, e por aí penso que 
não haverá grande problema”, expli-
ca Telma Galado. 

Também no Lar  de São Francisco, 
em Serpa (gerido pela Santa Casa da 
Misericórdia), as visitas foram cance-
ladas, mesmo antes de ser definido 
pelo governo, e só entram os fun-
cionários ao serviço da instituição. 
“Sempre que há necessidade de 
uma videochamada, estamos dis-
poníveis para isso, temos feito com 
várias pessoas, no sentido de mini-
mizar a ausência dos familiares, até 
para eles perceberem o porquê de 
eles não virem às visitas”.

A Associação Viscondes de Mes-
sangil, em Pias, refere que acabou 
por conseguir explicar aos idosos 

que tem a seu cargo porque não po-
dem sair, usando o paralelismo com 
uma peste, “por ser mais fácil de en-
tenderem a gravidade do vírus”. Para 
contornar a sensação de isolamento 
recorrem aos passeios no espaço 
descoberto da instituição, e às vi-
deochamadas com os familiares. 

Sensibilizar os utentes, a maioria 
de idade avançada, de que é neces-
sário permanecer na instituição, e 
não receber contactos com pessoas 
do exterior, é um dos desafios do 
momento.

“A nossa instituição está no centro 
da vila, e havia muita liberdade”, frisa 
a técnica do Lar de Brinches, “porque 
a porta estava aberta, e entravam, 
saiam, circulavam, as visitas também 
vinham com muita regularidade, até 
porque o nosso programa de ani-
mação promovia e fomentava muito 
as visitas dos familiares e da comu-
nidade, e agora de repente ficámos 
sem nada. Os idosos compreendem, 
tiveram alguma dificuldade, mas fi-
zemos sensibilização, fomos expli-
cando.”

Os utentes perceberam porque 
estão a ser impedidas as saídas e as 
visitas. No Lar de Serpa, inicialmente 
foi mais difícil, já que alguns utentes 
que são relativamente autónomos, 
“e tinham aquelas rotinas de ir ao 
café, passar uma manhã fora e voltar. 
O fato de verem muita televisão está 
a ajudar a passar a mensagem que 
é mesmo preciso” ficar resguardado 
e não sair.

No Lar de Vila Verde de Ficalho, 
à data já se sente mais consciencia-
lização, “mas no início os próprios fi-
lhos e familiares tinham dificuldades 
em aceitar aquilo que nós íamos di-
zendo”. 

No Lar de São Bento, em Vila 
Nova de São Bento, foi suspenso 
o serviço de Centro de Dia nas ins-
talações do Lar, e o apoio a esses 
utentes está a ser prestado em casa, 
ao nível dos auxílios de higiene e ali-
mentação “para tentarmos prevenir 
e resguardar”, e no apoio domiciliário 

“tem havido a preocupação de pedir 
aos utentes que se resguardem”. 

Adaptação a uma nova realidade

Um dos maiores desafios sentidos 
é conseguir adaptar os procedimen-
tos de trabalho ao número de fun-
cionários, reduzidos na sua grande 
maioria, maioritariamente devido à 
necessidade de prestar assistência à 
família e a filhos menores de 12 anos. 
A reorganização de horários, com 
equipas a prestar serviço, enquanto 
outras vão para casa, e o alargamen-
to do período dos turnos, são a regra. 

No lar de Brinches, foram altera-
dos os horários para reduzir as en-
tradas e saídas dos colaboradores, 
sendo que os trabalhadores estão a 
fazer 12 horas, quatro dias de traba-
lho, quatro dias em casa, e igualmen-
te, “para de algum modo conseguir-
mos assegurar também os cuidados 
que as nossas famílias necessitam”. 
Também o pessoal administrativo, e 
alguns dos técnicos que não neces-
sitam de estar todos os dias presen-
cialmente, estão em teletrabalho, e 
deslocam-se ao lar nos dias que são 
estritamente necessários, e em que 
a presença deles é exigida. “Todo o 

outro pessoal foi reajustado, nomea-
damente os horários, para conse-
guirmos assegurar o ERPI (estrutura 
residencial para idosos) em lar e o 
apoio domiciliário.”

Na fundação Viscondes de Mes-
sangil as equipas trabalham 12 ho-
ras por dia, sete dias consecutivos, 
enquanto as outras equipas ficam 
em casa, ao nível dos auxiliares de 
ação direta, das cozinhas, lavandaria 
e apoio domiciliário. O pessoal ad-
ministrativo, coordenação e direção, 
parte está em teletrabalho. 

Em Vila Nova de S. Bento, “por en-
quanto temos mantido a calma, esta-
mos tranquilos”. A nível dos funcioná-
rios, por exemplo, fizemos mais uma 
admissão para reforçar o apoio, mas 
no futuro não sabemos, e a questão 
dos funcionários preocupa-nos um 
pouco mais para conseguir manter a 
assistência que damos”. 

Em Serpa, no Lar de São Francis-
co, neste momento, está-se a traba-
lhar em espelho, “no sentido de ter-
mos equipas, umas em casa e outras 
a trabalhar. Quem está na instituição 
trabalha para o mesmo, no sentido 
de termos duas equipas ao serviço, 
sendo que de quatro em quatro dias 
fazemos a troca”.

Arquivo CMS
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Cuidados especiais

Para continuar a prestar apoio aos 
utentes, foram adotados cuidados 
específicos, como o uso de luvas, 
máscaras, aventais, fardas diferen-
ciadas para o uso no interior da insti-
tuição e para a prestação de serviços 
no exterior.

Ana Camilo, responsável técnica 
da Associação Flor do Enxoé, em 
Vale de Vargo, explica os protocolos 
de prevenção que estão a ser segui-
dos, com a desinfeção antes de to-
das as entradas no edifício, e o uso 
de luvas e toucas em todo o pessoal. 
Ao nível do edifício, e seguindo as in-
dicações da Direção Geral de Saúde, 
está-se a higienizar duas vezes por 
dia, redobrando os cuidados nas ma-
çanetas das portas, balcões, cozinha 
e mesas, e tudo o que seja superfície 
de contacto comum. As entradas são 
controladas, só entra uma pessoa de 
cada vez, e desinfeta-se à entrada e 
à saída. Quem estiver de serviço usa 
luvas, nomeadamente para manu-
sear o dinheiro, visto que há quem 
pague as mensalidades dessa forma. 
Os fornecedores estão a receber as 
encomendas por telefone, e os fami-
liares que precisem de tratar ques-
tões relativas aos utentes também. 

As instituições estão a cumprir to-
das as diretivas emanadas, e tem-se 
procedido à divulgação de todas as 
medidas que têm de ser tomadas, ao 
nível de etiqueta respiratória, condu-
ta social, desinfeção das mãos e re-
forço da limpeza dos espaços.  

“Alteramos o circuito de entradas 
e saídas das nossas colaboradoras, 
e andam com luvas e máscaras para 
se protegerem, e só entram na ins-
tituição depois de se desfardarem e 
voltarem a fardar; há uma farda para 
usar na rua e outra para usar na ins-
tituição”, explica a técnica do lar de 
Brinches. Apesar das precauções, há 

alguma preocupação, porque é vi-
sível que “os utentes que estão em 
casa estão mais suscetíveis, porque 
estão mais abertos à comunidade: 
é o vizinho que lá vai espreitar, são 
os familiares, e isso nós não conse-
guimos controlar apesar dos avisos, 
mas estamos a conseguir assegurar 
e fazer o nosso trabalho, como antes 
da Covid”.

“No Lar suspendemos as visi-
tas, ninguém entra na instituição, o 
contacto é feito à porta. As colabo-
radoras usam máscara, luvas, há a 
desinfeção, os utentes se tiverem 
tosse ou estiverem constipados tam-
bém usam máscaras”, declara Daniel 
Guerreiro, em representação do Lar 
de Vila Nova de S. Bento.

Em Pias, visto que a Fundação Vis-
condes de Messangil tem dois edifí-
cios distintos com a valência de lar, 
as equipas foram criadas de modo a 
que estejam afetas a apenas um dos 
lares, para não haver circulação de 
pessoas, e as funcionárias das co-
zinhas estão a trabalhar no mesmo 
sistema. Aos funcionários em serviço 
estão a ser disponibilizadas as refei-
ções, “para evitar que tragam coisas 
de casa e outros equipamentos ne-
cessários.” Os fornecedores têm um 
cais próprio, sem acesso às instala-
ções. A Fundação criou também uma 
zona de isolamento em cada um dos 
lares, e quem vem de uma situação 
de internamento hospitalar fica em 
quartos separados dos outros uten-
tes. As enfermeiras estão todas em 
SOS e duas médicas também, “caso 
seja necessário alguma intervenção 
ou esclarecimento”. 

As medidas destinam-se, não 
apenas a proteger os utentes, mas 
igualmente a proteger os funcioná-
rios que estão no terreno e que ga-
rantem a entrega de refeições, a lim-
peza das habitações e os cuidados 

diários de higiene aos mais idosos e 
vulneráveis.

A Flor do Enxoé, que não tem 
valência de lar e se dedica exclusi-
vamente ao apoio domiciliário, tem 
essas práticas bem definidas. Ana 
Camilo explica que a prevenção é 
fundamental. “Corremos pratica-
mente Vale de Vargo pelas pontas, 
andamos de casa em casa. Não te-
mos uma porta que possamos fechar 
e digamos agora ninguém sai, pelo 
que estamos muito cautelosos. Nas 
três carrinhas de serviço também 
andam com desinfetante, e mudam 
de luvas a cada novo utente.”

As funcionárias do apoio do-
miciliário do Lar de São Francisco 
também adotaram novos compor-
tamentos. “Em casa dos utentes as 
funcionárias entram com máscara, 
batas e luvas, no entanto, há deter-
minadas situações, em que os uten-
tes apenas têm refeição, opta-se por 
bater à porta, esperar que a pessoa 
abra e o contacto é feito do exterior.”

Telma Galado, diretora técnica do 
Lar de S. Jorge e N. Sra. das Pazes, 
considera que o mais complicado, e 
fonte de preocupação, é a questão 
do apoio domiciliário, visto que as 
funcionárias acabam por estar mais 
expostas, “porque por mais que nós 
sensibilizemos, não sabemos quem 
frequenta a casa das pessoas, com 
quem estiveram.”

Marisa Piroleira admite algum 
receio, natural, mas a instituição vai 
“fazendo o melhor que vamos con-
seguindo, apelando sempre à calma, 
porque nós não podemos fechar, te-
mos esta missão de cuidar do outro.”

Stock reforçado

Com o uso destes equipamen-
tos descartáveis em grande escala, 
os stocks têm vindo a diminuir, bem 
como os desinfetantes, nomeada-

mente o álcool em gel, que se tornou 
de uso recorrente. Contudo, estão a 
ser normalmente repostos e não há 
razões para alarme, garantem os 
nossos interlocutores. 

O Lar de Brinches admite que têm 
algum stock, e que apesar da maior 
escassez, os fornecedores estão a 
assegurar o necessário para que se 
trabalhe em segurança. 

No Lar de Vila Nova de São Ben-
to o cenário é semelhante. Daniel 
Guerreiro, responsável pela institui-
ção, confirma que por enquanto não 
tem tido dificuldade em encontrar 
material. “Os nossos fornecedores 
têm dado resposta, embora com 
mais demora entre a encomenda e 
a entrega, mas até agora temos tido 
tudo.” 

Em Vila Verde de Ficalho proce-
deu-se à aquisição mais avultada de 
material, que até á data não era tão 
usado no dia-a-dia, ficando reserva-
do para situações especificas.

No Lar de São Francisco, em Ser-
pa, também estão a ser tomadas 
medidas para novos abastecimen-
tos. A Associação Flor do Enxoé tam-
bém tem os materiais necessários 
para continuar a trabalhar. “Ao nível 
dos desinfetantes e das máscaras, 
estamos a comprar sensivelmente 
100 máscaras por semana. Tinhamos 
material em stock, nomeadamente 
luvas, máscaras, toucas e aventais 
descartáveis, que estamos a utilizar, 
e quando nos apercebemos que iria-
mos precisar de mais, reforçamos.”

Apesar das regras mudarem qua-
se todos os dias, os lares do conce-
lho de Serpa anteciparam-se a esta 
pandemia e começaram muito cedo 
a adotar medidas preventivas. 

Fica um apelo às famílias, aos vizi-
nhos e à população em geral: fiquem 
em casa!

Neste momento é o melhor para 
todos.
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informação útil

Proteção Civil

Informação útil 
no âmbito da 
prevenção do 
contágio por 
Covid 19
Saiba mais em:
wwwcm-serpa.pt
facebook: serpa terra forte

DORMIR EM CAMAS SEPARADAS USAR WC’S DIFERENTES E DESINFECTÁ-LOS 
COM LIXÍVIA APÓS UTILIZAÇÃO

20 ml de lixívia 
por litro de água

NÃO PARTILHAR TOALHAS, COBERTORES, 
COPOS, TALHERES, ETC...

LIMPAR E DESINFECTAR DIARIAMENTE AS 
SUPERFÍCIES DE MAIOR CONTACTO

(interruptores, mesas, cadeiras, comandos, etc..)

LAVAR LENÇÓIS E TOALHAS 
COM MUITA FREQUÊNCIA

VENTILAR DE FORMA 
REGULAR AS HABITAÇÕES

SE TIVER FEBRE SUPERIOR A 38º E DIFICULDADE 
EM RESPIRAR LIGUE PARA A 
Linha SAÚDE24 808 24 24 24

MANTER A DISTÂNCIA.
DORMIR EM HABITAÇÕES SEPARADAS

NÃO INTERROMPA A QUARENTENA 
DE 2 SEMANAS. CADA SAÍDA É UM 
REINÍCIO DO CONTADOR

PROTOCOLO DE
CONVIVÊNCIA COM 
PESSOAS EM RISCO

MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID 19
Adaptadas para Português do Grupo de Operações Especiais de Salvamento de Espanha

AO REGRESSAR A CASA 
TENTE NÃO TOCAR EM NADA

TIRE OS SAPATOS, DEIXE-OS À PORTA DE CASA DENTRO DE UMA 
CAIXA, USE SEMPRE OS MESMOS SAPATOS PARA IR À RUA

DESINFECTE AS PATAS DO CÃO/GATO 
QUE LEVOU A PASSEAR

DISPA A ROUPA E COLOQUE-A NUM SACO PARA LAVAR
(temperatura mínima recomendada 60º)

DESPEJE OS BOLSOS E DEIXE CHAVES, 
CARTEIRA, ETC... NUMA CAIXA À ENTRADA

TOME DUCHE, SE NÃO PUDER 
LAVE BEM TODAS AS ZONAS EXPOSTAS

LAVE O TELEMÓVEL E OS ÓCULOS
COM ÁGUA E SABÃO OU ÁLCOOL

LIMPE COM LIXÍVIA AS SUPERFÍCIES DAS COISAS QUE 
LEVOU PARA DENTRO DE CASA (ANTES DE AS GUARDAR)

20 ml de lixívia 
por litro de água

LEMBRE-SE QUE NÃO É POSSÍVEL FAZER UMA DESINFECÇÃO TOTAL.  
O OBJETIVO É DIMINUIR O RISCO

PROTOCOLO DE
ENTRADA EM CASA

MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID 19
Adaptadas para Português do Grupo de Operações Especiais de Salvamento de Espanha

9

AO SAIR VISTA 
UM CASACO DE 
MANGA COMPRIDA

APANHE O CABELO 
COMPRIDO, NÃO LEVE 
BRINCOS, PULSEIRAS 
OU ANÉIS (assim tocará 
menos na cara)

TENTE NÃO USAR TRANSPORTES PÚBLICOS

SE PASSEAR O 
CÃO/GATO, EVITE QUE 
ELE TOQUE NAS 
SUPERFÍCIES NO 
EXTERIOR 

LEVE LUVAS OU LENÇOS 
DESCARTÁVEIS PARA 
PROTEGER AS MÃOS E 
OS DEDOS DE TOCAR 
NAS SUPERFÍCIES

DEITE DE IMEDIATO OS 
LENÇOS DE PAPEL NO 
LIXO DENTRO DE UM 
SACO FECHADO

SE TOSSIR OU ESPIRRAR 
TAPE O NARIZ E A BOCA 
COM O BRAÇO OU COM 
UM  LENÇO DE PAPEL E 
DEITE-O PARA O LIXO

TENTE NÃO PAGAR EM 
DINHEIRO, PREFIRA MBWAY 
OU COMO SEGUNDA OPÇÃO 
O MULTIBANCO, SE MEXER 
EM DINHEIROS DESINFECTE 
AS SUAS MÃOS E O 
DINHEIRO

LAVE AS MÃOS OU USE 
GEL DESINFETANTE 
DEPOIS DE TOCAR EM 
QUALQUER OBJETO OU 
SUPERFÍCIE

NÃO TOQUE NA CARA 
SE NÃO TIVER AS 
MÃOS LIMPAS

MANTENHA UMA 
DISTÂNCIA MÍNIMA DE 
SEGURANÇA DE 2 METROS 
DE OUTRAS PESSOAS

PROTOCOLO DE
SAÍDA DE CASA

MEDIDAS DE COMBATE AO CORONAVIRUS/COVID 19
Adaptadas para Português do Grupo de Operações Especiais de Salvamento de Espanha

4 5
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cultura
Musibéria on-line

Aulas chegam a todo o mundo
O Musibéria, projeto promo-

vido pela Câmara Munici-
pal de Serpa, está a reinventar-se, à 
semelhança de muitas outras enti-
dades, e, desde o início da semana, 
que está a promover aulas on-line.

Piano e violino são as disciplinas 
disponíveis, sendo que em breve o 
Musibéria disponibilizará aulas vir-
tuais de dança.

Este trabalho já ultrapassou fon-
teiras. Num momento de confina-
mento, em que as atividades leti-
vas estão suspensas um pouco por 
todo o mundo, um aluno que reside 
em Abu Dhabi (Emirados Árabes 
Unidos) já solicitou a sua participa-
ção neste projeto.

Os interessados podem contac-
tar com o Centro Musibéria pelo 
e-mail musiberia.serpa@gmail.com, 
que disponibilizará mais informa-
ção.

n

Atividades on-line do Museu Municipal de Arqueologia 

Atividades para os mais novos
A Câmara Municipal de Serpa a 

pensar nos mais novos que nes-
te momento não têm muitas ati-
vidades letivas, lançou algumas 
propostas para ajudar a ocupar de 
forma didática o tempo dos que 
tiveram de ficar em casa durante 
este período de restrição. 

Foi lançado no facebook, em 
www.facebook.com/SerpaTerraFor-
te/ um desafio a pais e filhos, para 
que trabalhem em conjunto, retra-
tando a Lenda da Serpente do Rio 
Anas, a Serpis de Serpa!

O texto de apoio, bem como al-
gumas imagens ilustrativas, estão 
disponíveis na página de facebook 
do município Serpa Terra Forte. 

Os trabalhos produzidos podem 
ser enviados pelo e-mail mserra@
cm-serpa.pt e serão publicados 
na página do evento criada para o 
efeito.

n

Arquivo CMS
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desporto
Gente em Movimento não pára

Aulas de desporto no facebook 
A Câmara Municipal de Serpa, 

adaptando-se aos novos desa-
fios impostos por este período que exige 
a permanência de todos em casa, em es-
pecial da população sénior, retomou as 
aulas do programa Gente em Movimento, 
no passado dia 27 de março.

Tendo em conta que os utentes do 
programa Gente em Movimento, projeto 
que visa estimular a prática de atividade 
física junto dos seniores do concelho de 
Serpa, estão, na sua maioria, confinados 
às suas habitações, a Câmara Municipal 
de Serpa decidiu não deixar parar estas 
aulas tão importantes no bem-estar des-
ta faixa da população.

Assim, as aulas estão a ser publicadas 
no facebook Serpa Terra Forte (platafor-
ma que muitos dos alunos do projeto 
têm acesso), às segundas, quartas e sex-
tas-feiras, pelas 10.00 horas, ministradas 
pelos técnicos de desporto da autarquia 
e podem ser acompanhadas por todos.

Além destas, ainda outras atividades 
vão ser desenvolvidas, noutros dias e 
noutros horários, nomeadamente algu-
mas recomendações ao nível da ativi-
dade física e saúde, comportamentos a 
adotar face à atual situação em que mui-
tos trabalhadores se encontram (teletra-
balho), entre outras. Arquivo CMS

Nº  Telefone Serviço 

284 540 100 Geral 

284  540 102 Aprovisionamento e Contratação Pública

800 209 642 Atendimento (Águas e Saneamento)

284  540 101 Atendimento ao Público (Geral)

284  540 193 Centro de Apoio ao Desenvolvimento Económico de Serpa

284 540 105    /    284  540 107 Gabinete de Apoio ao Executivo e Órgãos Municipais

284  540 132 Divisão de Urbanismo e Ordenamento do Território

284  540 129 Gabinete do Movimento Associativo, Desporto e Juventude 

961  175  522 GASE  / Ação Social  

961  175  522 GASE  / Educação 

284  540 113    /    969 053  595 Parque de Máquinas 

961  277  812 Proteção Civil

968 631  256 Serviço de Águas

284 540 126    /    963  258 809 Serviço de Apoio às Freguesias

926 659 676 Serviço de Eletricidade

968 631  267 Serviços de Esgotos

284 540 114 Serviço de Informação, Comunicação e Imagem

284 540 128 Unidade de Gestão Financeira

969 025  669 Veterinário Municipal

Lista de contactos úteis do Município de Serpa



abril 2020 | Serpa Informação | 13

Vamos conter a pandemia
Proteja-se. Fique em casa!

A Câmara Municipal de Serpa, 
pensando nos seus munícipes com mais de 65 anos, 

e em todos os que têm di�culdades de locomoção, doenças crónicas ou 
autoimunes, ou está impedido de sair de casa por ordem médica

Está a trabalhar para o ajudar!

Estamos a criar uma rede para entrega em sua casa 
de produtos de Farmácia e Supermercado

Temos a lista de todos os estabelecimentos
 aderentes no concelho

Contactos da linha de apoio
Em funcionamento todos os dias das 10.00 h às 17.00 horas 

284 540 195   |   961 175 331 
Em colaboração com as Juntas e Uniões de Freguesia

Seja responsável. Mantenha-se informado. Evite sair de casa
Contactos da saúde 24 :  808 24 24 24  . email atendimento@sns24.gov.pt
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notícias 

A Câmara Municipal de Ser-
pa, em colaboração com 

as Juntas e Uniões de Freguesia do 
concelho e ainda com o apoio de 
empresários agrícolas locais, ini-
ciou na passada quarta-feira, dia 25 
de março, as desinfeções de locais 
públicos do concelho. Esta medida 
foi tomada na sequência de uma 
informação emanada pela Unidade 
Local de Saúde do Baixo Alentejo, 

chegada à Câmara Municipal nes-
se mesmo dia, depois de ter sido 
anunciada, pelo Ministério da Saú-
de, a entrada na fase de mitigação 
da pandemia Covid 19.

Apesar de, à data, não existirem 
casos confirmados da doença no 
concelho, a autoridade de saúde 
considerou ser importante nesta 
fase da pandemia avançar com as 
desinfeções, justificando que existe 

um maior risco de contaminação, 
pelo que recomendou “aos municí-
pios enquanto medida preventiva, 
de antecipação e preparação para 
um nível de gravidade superior, dar 
início à pulverização e desinfeção” 
em locais de maior concentração 
de pessoas, medidas estas já assu-
midas pelo Município.

A Câmara Municipal de Serpa 
volta a reforçar que todas as me-

didas que estão a ser tomadas no 
concelho estão de acordo com as 
diretivas enviadas pelas autorida-
des locais, regionais e nacionais da 
área da saúde e volta a apelar para 
o espírito cívico, à calma e sereni-
dade de toda a comunidade. 

Só com atitudes responsáveis 
podemos combater esta pandemia.

Por si e por todos, fique em casa!
n

Desinfeções no concelho de Serpa

Entrada na fase de mitigação

Pias

Serpa

Vales Mortos

Santa Iria

Vale do Poço
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______________________________________________

Adjudicações, ajustes diretos e 
outras obras disponíveis para 
consulta na base de contratos 
públicos online em 
http://www.base.gov.pt

______________________________________________

Análises 
à qualidade 
da água
As análises à qualidade da água podem 
ser consultadas no sítio do município em     
www.cm-serpa.pt.

Dê-nos 
a sua opinião
Como estamos a trabalhar? Que assuntos 
gostaria de ver tratados? O que podemos 
fazer para melhorar o jornal?
Envie-nos as suas críticas e sugestões 
sobre o “Serpa Informação” para o 
endereço de correio eletrónico 
sici@cm-serpa.pt. 

notícias

FARMÁCIAS DE SERVIÇO
01 a 03   | Farmácia CENTRAL
04 a 10  | Farmácia SERPA JARDIM
1 1  a  1 7  | Farmácia CENTRAL
18 a 24  | Farmácia SERPA JARDIM
25 a 30  | Farmácia CENTRAL

Brinches Vila Verde de Ficalho

Vila Nova de São Bento A-do-Pinto

Vale de Vargo
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Fique em casa!
Por SI

Por NÓS
Por TODOS


