MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA
CÂMARA MUNICIPAL
ARTIGO PARA JORNAL DAS AUTARQUIAS
– A IMPORTÂNCIA DAS AUTARQUIAS LOCAIS NO COMBATE À PANDEMIA –
Alberto Mesquita
A pandemia de COVID-19 trouxe graves impactos sociais e económicos
à escala global, afetando sobretudo aqueles e aquelas que se
encontram em situação de maior vulnerabilidade. Combater esta
pandemia tornou-se num desígnio mundial e, subitamente, todas as
formas de organização coletiva da nossa sociedade se viram a braços com novos e muito
exigentes desafios. Enquanto entidades de gestão territorial de grande proximidade das
populações, as Autarquias Locais foram, desde a primeira hora, agentes fundamentais na
estrutura de combate à propagação desta doença. Ao mesmo tempo, foi necessário
continuar a corresponder às múltiplas necessidades das populações, mantendo a
prestação de serviços essenciais que são da sua competência, zelando pela qualidade de
vida de todos.
A Câmara Municipal de Vila Franca de Xira tem estado muito empenhada em apoiar,
dinamizar e envolver os diversos agentes locais do Município em torno do combate a esta
pandemia, combate esse que a todos diz respeito. A prioridade da Autarquia tem sido
apoiar as famílias, com especial atenção para a população em situação de maior
fragilidade – os idosos, os munícipes de mais baixos rendimentos e as pessoas em
situação de sem-abrigo. Temos também vindo a apoiar o Movimento Associativo, num
leque muito alargado de áreas de intervenção social (solidariedade, cultura, desporto, etc.),
as Juntas de Freguesia, cuja atuação nas respetivas áreas geográficas representam uma
intervenção diferenciada e de proximidade absolutamente fundamental, e também as
Empresas e o Comércio local.
Depois de em 2020 terem sido canalizados mais de 5,5 milhões de euros (entre custos
diretos e indiretos) para fazer face aos impactos da pandemia, em 2021 a Câmara
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Municipal criou o Programa “Vila Franca de Xira Apoia”, estabelecendo um conjunto
alargado de ações dirigidas às Famílias, ao Associativismo, ao Emprego e Desenvolvimento
Económico e às Instituições, as quais representam um apoio total de cerca de 3 milhões
de euros. O Programa “Vila Franca de Xira Apoia” deu assim continuidade, em 2021, às
dezenas de medidas de apoio estabelecidas em 2020, que contribuíram de forma
significativa para a sustentabilidade de muitos agentes locais, ajudando a preservar postos
de trabalho e a garantir a continuidade da sua atividade.
Ao nível do plano de atividades municipal, e face à necessidade de cancelar um conjunto
alargado de eventos de natureza cultural e desportiva nos anos de 2020 e 2021, a Câmara
Municipal dinamizou soluções alternativas, através do recurso aos meios digitais, para
mitigar as consequências negativas da suspensão das iniciativas presenciais e garantir a
continuidade, nas condições possíveis, dessas mesmas atividades municipais. Muitos
espetáculos e outras atividades programadas foram pagas em 50% pela Autarquia. Nos
meses de confinamento, através da programação cultural online promovida pela Câmara
Municipal, foi ainda possível a muitos artistas do nosso Concelho continuarem a trabalhar,
ao mesmo tempo que se proporcionou à população o usufruto da arte e da cultura, na
segurança das suas casas.
Paralelamente, o processo de vacinação no Município de Vila Franca de Xira tem estado a
decorrer a bom ritmo desde o início deste ano, tendo a Autarquia assegurado toda a
logística necessária à instalação do Centro de Vacinação no Pavilhão Multiusos do
Cevadeiro em Vila Franca de Xira e, mais recentemente, a sua transferência para o
Pavilhão Municipal de Alverca, onde funcionará até que o Governo determine o seu
encerramento. Através do Serviço Municipal de Proteção Civil, o trabalho de colaboração
com as Autoridades Locais de Saúde desenvolve-se diariamente, procurando a cada
momento encontrar as melhores soluções possíveis para cada necessidade que surja. Com
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perto de 150 mil doses administradas, o Município de Vila Franca de Xira acompanha a
evolução média nacional do processo de vacinação.
A vacinação é de facto a melhor solução que a ciência encontrou até ao momento para
combater esta doença, que alterou profundamente o nosso dia-a-dia e trouxe
consequências dramáticas para a nossa sociedade. Através das vacinas, é já possível
afirmar com alguma segurança que as atuais circunstâncias pandémicas são bastante
diferentes daquelas que se verificavam há cerca de um ano atrás.
Estamos no entanto, ainda, numa fase em que continuam a ser necessárias políticas
coletivas e atitudes individuais extremamente cautelosas, sempre que se equaciona o alívio
das medidas associadas à prevenção da propagação da doença. Continua a ser
absolutamente fundamental o cumprimento das orientações emanadas pela Direção Geral
de Saúde e pelo próprio Governo, assim como a continuidade de uma colaboração muito
estreita entre as várias instituições responsáveis por este combate, entre as quais se
incluem, naturalmente, as Autarquias Locais.
Este trabalho em rede, que tem sido tão essencial neste combate, continuará sem dúvida
a ser a pedra de toque fundamental para que seja possível, no futuro, trabalhar na
recuperação e no fortalecimento da nossa estrutura social e económica.
Seremos certamente capazes, em conjunto com as populações, de fazer face a todos os
novos desafios que o período pós-pandemia terá para nos apresentar.
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