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Os longos meses de pandemia que temos vivido revestem 
as comemorações do Dia Mundial da Saúde 2021 de grande 
responsabilidade e simbolismo. Nunca o tema “Saúde” tinha 
mobilizado tanta atenção global, e se a COVID-19 veio 
deixar bem claro que, para os vírus não existem fronteiras, 
também colocou em evidência um mundo de profundas 
desigualdades. É assim que a Organização Mundial de 
Saúde propõe, como tema para estas comemorações, 
“Construindo um Mundo mais justo e saudável” – um lema 
que deve orientar a nossa ação, individual e coletiva, 
diariamente.
O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, “Saúde de 
Qualidade”, reafirma como basilar a garantia do acesso 
à saúde de qualidade e a promoção do bem-estar para 
todas/os, em todas as idades, princípio bondoso que não 
pode ficar no papel. Temos, hoje, dados concretos que 
demonstram como uma crise sanitária pode abalar todas 
as estruturas da sociedade e como, entre os milhões de 
pessoas afetadas, a probabilidade de superar a doença 
e/ou os seus impactos é maior para quem tem acesso a 
serviços de saúde, emprego, salário justo, água e ar limpos 
e alimentação de qualidade. 
Enquanto continuamos a travar esta dura batalha contra 
a COVID-19, uma outra pandemia vai alastrando, 
silenciosamente. As questões da saúde mental exigem 



uma atenção especial, sem esquecer que a cultura, a arte, 
a educação, a atividade física e os afetos são essenciais 
neste combate, em que todas/os podemos ajudar. 
Em Portugal, ao assinalarmos o 45.º aniversário da nossa 
Constituição, identificamos, uma vez mais, o Serviço 
Nacional de Saúde como uma das suas maiores conquistas 
e saudamos, com um profundo reconhecimento, todas/
os as/os profissionais que continuam a dar-lhe corpo, com 
o seu saber, competência, esforço e abnegação. É tempo 
de valorizar, realmente, o SNS, não apenas em momentos 
de aflição, mas de forma contínua, promovendo o seu 
desenvolvimento integrado e a sua efetiva universalidade. 
O Município de Palmela está fortemente comprometido 
com os valores e os princípios do Movimento das Cidades 
Saudáveis, consciente da responsabilidade dos municípios 
na definição e implementação de medidas de saúde pública, 
literacia em saúde e sensibilização para a adoção de 
hábitos de vida saudáveis. Em contexto de pandemia, as 
equipas municipais empenharam-se em múltiplas ações de 
prevenção e apoio, de que damos nota nesta newsletter, e o 
Município tem procurado ir além das suas atribuições e ser 
um parceiro disponível e proativo do SNS, articulando, entre 
outras, campanhas de vacinação e ações de testagem e 
vacinação junto de públicos específicos. 
A inauguração da Unidade Móvel de Saúde do Município, 

que vai dar particular atenção às comunidades mais 
isoladas do Concelho, é, para nós, uma forma muito 
gratificante de assinalar o Dia Mundial da Saúde, e 
regozijamo-nos com a parceria estabelecida com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do 
Tejo, que permitirá proporcionar ainda mais serviços de 
proximidade. 
A recuperação e a retoma que tanto ambicionamos deve 
levar-nos além do ponto onde nos encontrávamos no 
início de 2020. Temos o dever, perante as gerações mais 
jovens, de reconstruir melhor e de forma mais inteligente e 
resiliente, assumindo que a verdadeira Saúde para todas/os
depende, efetivamente, de um mundo mais verde, justo, 
inclusivo e solidário.

Álvaro Balseiro Amaro

Presidente da Câmara Municipal de Palmela





juntos por 
um mundo 
mais justo 
e saudável!



No Ano Internacional dos Trabalhadores de Saúde e 
Cuidadores, a OMS - Organização Mundial de Saúde 
assinala o Dia Mundial da Saúde 2021, a 7 de abril, com o 
tema “Construindo um Mundo mais justo e saudável”.
Um ano de pandemia COVID-19 pôs a nu a desigualdade 
mundial, tornando ainda mais visível que algumas pessoas 
conseguem viver com mais saúde e ter melhor acesso aos 
serviços de saúde do que outras – unicamente devido às 
condições em que nascem, crescem, vivem, trabalham e 
envelhecem.
Confrontando as/os líderes nacionais e internacionais, a 
OMS afirma que tal não é apenas injusto: é evitável. Para o 
efeito, apela à necessidade de trabalhar em conjunto com 
base na ciência, de combater as injustiças e agir além-
-fronteiras.
Solidarizarmo-nos com todas/os as/os que sofrem, durante 
este surto e comprometermo-nos a proteger as/os mais 
vulneráveis e enfatizar a importância da educação como 

determinante social da saúde é fundamental para o bem-
-estar atual e futuro. Só assim será possível tornar as 
nossas cidades saudáveis, seguras, justas, inclusivas, 
resilientes e sustentáveis, reiterando o compromisso com a 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: Cidades 
mais saudáveis e felizes para todos.
Os desafios são semelhantes em todas as cidades e países 
e devemos estar uns com os outros. Cada um/a de nós é 
a chave para qualquer resposta COVID-19 bem-sucedida. 
Unir as mensagens individuais, torná-las mais fortes como 
uma só e criar impulso para uma resposta local a um 
problema global é o caminho para emergir desta pandemia 
mais saudáveis, resilientes, capacitadas/os e conectadas/os. 
Ao longo desta newsletter, conheça a ação do Município de 
Palmela na área da saúde, educação e recursos humanos 
desde o início da pandemia, o desafio lançado às escolas 
e famílias para assinalar o Dia Mundial da Saúde e a nova 
Unidade Móvel de Saúde, que vai ser inaugurada neste dia.



município 
empenhado 
no combate 
à covid-19



saúde
Vacinação COVID-19
A Câmara Municipal está a trabalhar em parceria com 
o ACES - Agrupamento de Centros de Saúde Arrábida, 
garantindo todo o apoio necessário ao processo de 
vacinação (componente logística das visitas aos lares e 
do funcionamento do Centro de Vacinação, instalado no 
Pavilhão Desportivo Municipal, em Pinhal Novo, e transporte 
das pessoas idosas que não tenham como deslocar-se 
ao Centro de Vacinação, em articulação com as Juntas de 
Freguesia).
Por insistência do Município, foram também incluídas/os 
na primeira fase de vacinação as/os funcionárias/os dos 
Serviços de Apoio Domiciliário e as/os bombeiras/os do 
concelho.

De acordo com dados atualizados a 4 de abril, foram já 
vacinadas/os 8.891 pessoas: 

- 3.357 pessoas com mais de 80 anos (706 com o 
esquema vacinal completo)

- 1.772 pessoas entre os 50 e os 65 anos com patologia 
associada (1.ª dose)

- 3.176 utentes e funcionárias/os das Estruturas 
Residenciais para pessoas idosas (1.405 com o esquema 
vacinal completo)

- 488 pessoas do corpo docente e não docente
- Outros (Bombeiras/os, Forças de Segurança, Médicas/os 

privado, Dentistas, Técnicas/os Superiores de Saúde...): 98





Apoio a inquéritos epidemiológicos
A Câmara Municipal disponibilizou 13 trabalhadoras/es para 
apoiar a Autoridade de Saúde Pública local na realização 
dos inquéritos epidemiológicos. Para o efeito, receberam 
formação, da responsabilidade da Unidade de Saúde 
Pública de Palmela, e o Município forneceu telemóveis, para 
permitir os contactos de rastreio com doentes COVID-19 e 
pessoas em vigilância ativa.

Apoio extraordinário 
a Associações de Dadores de Sangue
As Associações de Dadores de Sangue do concelho 
receberam um apoio municipal extraordinário no contexto 
da pandemia COVID-19, que contemplou as Associações 
de Dadores Benévolos de Sangue de Pinhal Novo e da 
Freguesia de Poceirão, bem como o Núcleo de Dadores de 
Sangue dos Bombeiros de Palmela. 

Vacinação contra a gripe sazonal
Em novembro de 2020, a vacinação decorreu não só 
nas Unidades e Extensões de Saúde, mas também nas 
instalações da Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos de Pinhal Novo e da Piscina Municipal de Pinhal 

Novo, de forma descentralizada, em articulação com o 
Município (que disponibilizou também apoio material e 
logístico) e a rede social. 
A Autarquia celebrou também um protocolo com a 
associação Dignitude para adesão ao programa “Vacinação 
SNS Local” da Associação Nacional de Farmácias e da 
Associação de Farmácias de Portugal. Através deste 
acordo, comparticipou 100 vacinas por farmácia, o que 
permitu a vacinação gratuita de um total de 1.376 munícipes 
com idade igual ou superior a 65 anos.



Visitas a Estruturas 
Residenciais de Idosos 
No âmbito do Plano de Acompanhamento a Estruturas 
Residenciais da Península de Setúbal, a Câmara Municipal 
colaborou com as equipas multidisciplinares, constituídas 
pelo Instituto de Segurança Social, Autoridade de Saúde 
e Serviço Municipal de Proteção Civil, nas visitas que 
decorreram até novembro e que abrangeram 56 instituições, 
com o objetivo de identificar as medidas gerais para reduzir 
o risco de transmissão do vírus.

Distribuição de equipamentos 
de proteção na comunidade
Ao longo de 2020, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, foram distribuídas dezenas de milhares de 
unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 
produtos de higiene e proteção, adquiridos pelo Município 
e/ou oferecidos por empresas e mecenas. Esta medida 
beneficiou instituições sociais, bombeiros, lares da rede 
solidária e particulares, movimento associativo, entidades 
que trabalham com grupos de risco, Juntas de Freguesia, 
escolas e população em geral.
A Autarquia ofereceu também à cidade da Praia, em Cabo 
Verde, um lote de equipamento de proteção individual, no 

âmbito dos laços de cooperação e solidariedade que unem 
os dois municípios.



Testes SARS-CoV-2 
O Serviço Municipal de Proteção Civil de Palmela participou, 
no ano passado, numa ação conjunta com a Segurança 
Social, Autoridade de Saúde e ACES Arrábida de testes de 
despistagem da COVID-19 a profissionais de lares para 
pessoas idosas e casas de repouso do concelho, num total 

de 900 testes realizados.
A Câmara Municipal garantiu também os testes de 
despistagem à COVID-19 às/aos bombeiras/os das três 
corporações do concelho que tenham estado envolvidas/os 
na emergência médica/transporte de doentes infetadas/os.



Ações 
de desinfeção 
Logo no início da 
pandemia, foram 
realizadas dezenas de 
ações de desinfeção, 
que abrangeram 
diversos equipamentos, 
como Lares para 
pessoas idosas e com 
deficiência, Lares de 
crianças e jovens, bem 
como cozinhas afetas 
ao apoio domiciliário 
das IPSS - Instituições 
Particulares de 
Solidariedade Social 
do concelho e assim 
como os locais públicos 
mais frequentados em 
todas as freguesias e 
ainda contentores de 
resíduos sólidos urbanos 
e ecopontos.



educação
Refeições escolares em 
take away e entrega ao domicílio 
O Município manteve o fornecimento de refeições 
escolares, mesmo em períodos de aulas não presenciais, 
de interrupções letivas e férias. Já neste ano letivo, e desde 
22 de janeiro, o fornecimento das refeições escolares a 
alunas/os carenciadas/os (escalão A e B) foi feito em regime 
de take away e, no caso do Agrupamento de Escolas José 

Saramago, a entrega das refeições foi feita ao domicílio, 
serviço assegurado pelas IPSS locais. 
A média diária de crianças e alunas/os da educação pré-
-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico beneficiadas/os por 
esta medida foi de 190 crianças. Foram ainda fornecidas 
refeições a 21 alunas/os do 2.º e 3.º ciclos da EB José 
Saramago, irmãs/ãos de crianças beneficiárias desta 
medida.

Rede de escolas de acolhimento
No concelho de Palmela, um conjunto de escolas estiveram 
abertas (ao abrigo do Decreto n.º 3-C/2021, de 22/01), em 
período de aulas não presenciais, para garantir a receção 
e acompanhamento das/os filhas/os ou outras/os
 dependentes a cargo de trabalhadoras/es de serviços 
essenciais:

- EB Joaquim José de Carvalho 
- EB 2.º/3.º Ciclo Hermenegildo Capelo
- EB Zeca Afonso 
- EB 2.º/3.º Ciclo José Maria dos Santos
- EB 2.º/3.º Ciclo José Saramago
- Escola Secundária de Palmela 
- Escola Secundária de Pinhal Novo



Outras medidas
Desde o início da pandemia, foi fornecido EPI (Equipamento 
de Proteção Individual) para as 77 assistentes operacionais 
do pré-escolar, tendo-se procedido à testagem COVID-19 
às auxiliares de ação educativa da educação pré-escolar e 
refeitórios e aos motoristas dos transportes escolares. 
Houve também o reforço da limpeza e higienização dos 
espaços afetos à educação pré-escolar e do 1º ciclo, tendo 
sido entregues 68 tapetes desinfetantes para as entradas de 
cada edifício escolar.
Procedeu-se ainda à distribuição de 24 termómetros por 
infravermelhos aos jardins de infância e à entrega de uma 
máscara a todas/os as/os alunas/os, do 1.º ao 12.º anos 
de escolaridade.

recursos humanos
Distribuição de material
Internamente, desde o início da pandemia, o Município 
distribuiu às/aos trabalhadoras/es:

- Máscaras descartáveis (cirúrgicas), gel desinfetante para 
as mãos, viseiras, óculos de proteção, luvas descartáveis 
e  fatos tivek para o desenvolvimento de tarefas 

específicas
- “Kits de segurança”, compostos 

por duas máscaras 
reutilizáveis, um frasco de 

desinfetante, panfleto e 
guia prático com dicas 

de segurança para 
prevenção contra a 
COVID-19.
- Máscaras 
reutilizáveis 50 
lavagens, nível 2, 
com um nível de 
filtração superior a 

90%



Prevenção e proteção da saúde
No âmbito das medidas de prevenção e proteção da saúde 
das/os trabalhadoras/es, o serviço de Saúde Ocupacional 
tem desenvolvido as seguintes atividades:

- Apoio e acompanhamento da/o trabalhadora/or duramente 
o período de isolamento por motivo de infeção ou contacto 
de alto risco (contacto telefónico com a equipa da Saúde 
Ocupacional)

- Realização de teste de cura a todas/os as/os 
trabalhadoras/es que, após infeção por COVID-19, assim o 
pretendam 

- Realização de Testes Rápidos de Pesquisa COVID-19 a 
todas/os as/os trabalhadoras/es consideradas/os contactos 
de baixo risco com um caso positivo pela Saúde 24

- Realização de rastreios mensais com aplicação de 
Testes Rápidos de Pesquisa COVID-19, como medida 
de diagnóstico de eventuais situações de trabalhadoras/
es assintomáticas/os e contenção de eventuais surtos 
de transmissão interna, em situações de atividades 
fundamentais para a prestação do serviço público

- Aplicação de Testes Rápidos de Pesquisa COVID-19 
a todas/os as/os trabalhadoras/es que participem na 
realização de atividades extraordinárias em que, pela 
sua natureza, seja limitada/condicionada a aplicação das 
medidas de segurança



participe 
no desafio 
“construindo 
um mundo mais 
justo e saudável”!





(https://jornaleuparticipo.wixsite.
com/blogue/post/sa%C3%BAde-
para-todos-as)

Para assinalar o Dia Mundial da Saúde, convidámos a 
comunidade educativa a partilhar, no dia 7 de abril, num 
lugar visível a partir do exterior da escola (ou à janela, se 
as/os alunas/os estiverem em casa), um desenho, palavra 
ou frase alusivo ao tema “Construindo um Mundo mais justo 
e saudável”. 
Mas o desafio não fica por aqui. Estende-se às crianças 
e jovens que, de forma individual, com uma/um amiga/o 
ou até mesmo com a família, podem responder a este 
desafio “Eu Participo, e tu?!”. Clique aqui e descubra, em 
conjunto com a sua criança e jovem, a importância de uma 
mensagem para este compromisso coletivo de “Saúde para 
todas/os”! 
Junte-se ao desafio e, até 11 de abril, envie-nos a sua 
mensagem/desenho, para DECS@cm-palmela.pt. 

https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue/post/sa%C3%BAde-para-todos-as
https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue/post/sa%C3%BAde-para-todos-as
https://jornaleuparticipo.wixsite.com/blogue/post/sa%C3%BAde-para-todos-as


unidade móvel 
de saúde 
é inaugurada 
a 7 de abril





A 7 de abril, o Município inaugura, às 11h30, no Largo de 
S. João, em Palmela, a Unidade Móvel de Saúde, sob 
a insígnia “Palmela Município + Saudável” e em estreita 
colaboração com a ARSLVT - Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. 
A iniciativa, enquadrada na estratégia municipal para 
esta área, procura a prestação de serviços de saúde na 
comunidade, prevenindo a doença e, simultaneamente, 
promovendo estilos de vida saudáveis e um envelhecimento 

ativo, especialmente, junto das populações rurais e mais 
isoladas do concelho. 
A Unidade Móvel conta com uma equipa de profissionais 
que percorrerá todo o concelho e materializa um novo 
modelo de intervenção em saúde de proximidade.
Esta é uma ação cofinanciada pelo Fundo Social Europeu e 
parte integrante do Projeto PRIA - Percursos em Rede para 
a Inclusão Ativa.




