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E
ste é tempo de ação, 
não de inação. De de-
cisões. O tempo do ví-
rus galopa desalinhado 

com o tempo da política. Os 
governos, seus políticos e bu-
rocratas, andam tontos. Nada 
é previsível, não há modelos 
que mostrem o que vai aconte-
cer. As medidas apresentadas 
perdem o prazo de validade 
no momento em que são des-
tapadas. Como travar e que 
respostas dar? Não há como.

Hoje admitimos, aceita-
mos e aplaudimos um primei-
ro-ministro que vai à televisão 
dizer que está de mãos atadas, 
que não tem soluções. Antó-
nio Costa admite a sua incapa-
cidade, diz que vem aí um tsu-
nami económico e que não há 
boia que nos salve. Resta-nos 
deixar ir e esperar o melhor. 
Não era a mensagem que se 
esperaria de um primeiro-mi-
nistro, mas, em vez de a opo-
sição o atacar, de os analistas 
o criticarem, fez-se silêncio. 
Ficamos a olhar para ele com 
compaixão. Porque ele está 
certo. Terrível e assustadora-
mente certo.

Devia ter sido feito mais 
e há mais tempo. O dinheiro 
tem de chegar às empresas e 
destas às famílias. É preciso 
garantir que o Estado faça o 
que dele se espera. Que garan-
ta, que aja, que proteja quando 
tudo se desmorona. Tentar ga-
rantir a normalidade é o cami-
nho escolhido. Ainda estamos 
no tempo de salvar vidas, no 
tempo de contar os mortos e 
não no tempo de olhar para o 
futuro. Mas o tempo do vírus 
galopa e ameaça fazer o mun-
do recuar para o passado.

Finalmente, depois de 
muitas hesitações, chegaram 
as medidas que se pediam 
há semanas. Garantir que as 
empresas afetadas podem re-
duzir drasticamente os seus 
custos, que as pessoas que 
foram forçadas a deixar de 
trabalhar continuam a rece-
ber o seu ordenado, que exis-
te a possibilidade de a banca 
congelar créditos, de não se 
pagar rendas. São boas medi-
das. Mas podem não chegar, 
muito provavelmente adiam 
o problema para daqui a dois 

ou três meses.
Para que as medidas fun-

cionem é necessário a conju-
gação de várias coisas, algu-
mas delas quase impossíveis. 
Mário Centeno tem de deixar 
de esperar pela Europa, aban-
donar o estado de inação em 
que parece ter entrado e garan-
tir que o dinheiro chega já às 
empresas. Se forem estas que 
têm de adiantar o dinheiro e 
esperar que depois o Estado 
pague, então a opção dos em-
presários vai ser a de conti-
nuar a despedir, tal como já 
fizeram até agora. É errado, 
mas compreensível. Isto le-

va-nos à outra prioridade, ga-
rantir que o Estado paga rapi-
damente as dívidas que tem 
em atraso. É preciso também 
garantir que a máquina buro-
crática do sector público fun-
ciona. Máquina que nunca foi 
muito eficiente, nem muito rá-
pida, com a agravante de que 
hoje está a trabalhar a partir de 
casa. E mesmo que tudo isto 
funcione na perfeição – que 
Centeno perceba, que o Esta-
do pague, tudo, e que o faça 
rapidamente –, o que vamos 
encontrar quando a normali-

dade voltar?
A sociedade e a econo-

mia serão necessariamente 
diferentes, mais tecnológicas, 
mais virtuais, menos depen-
dentes das relações humanas, 
do comércio de proximida-
de e do internacional. Pro-
vavelmente assistiremos ao 
regresso de indústrias que fu-
giram para a China de forma 
a garantir cadeias de abaste-
cimento. Aumentará a força 
do Estado e a pressão das na-
cionalizações. Tal como o 11 
de Setembro mudou como an-
damos de avião, também este 
vírus mudará como voamos e 

a frequência das viagens. E o 
turismo, aquele que foi a nos-
sa boia de salvação durante o 
anterior tsunami, não será o 
mesmo. Ainda hoje o Norte 
de África não recuperou da 
primavera árabe. E a juntar a 
isto tudo a queda do imobiliá-
rio. O que vão fazer os estran-
geiros, a maior parte deles já 
idosos, que se mudaram para 
este pequeno paraíso. Ficam 
ou regressam? Arriscam o 
nosso SNS ou o sistema deles? 
Alguma fuga, mesmo que ir-
racional, será inevitável e com 

ela desaparecem os preços as-
tronómicos. Mas há algo que 
fica, as dívidas de quem não 
teve outra hipótese senão pa-
gar caro por uma casa.

Quando a normalidade 
chegar, as empresas estarão 
mais endividadas, as famí-
lias mais endividadas e o Es-
tado muito mais endividado. 
Quando voltar a normalidade, 
o que ficou para trás terá de 
ser pago, juntamente com os 
custos de arrancar outra vez.

O tsunami destrói tudo e 
só deixa devastação. António 
Costa está certo, muito certo 
sobre o que está para vir.

Este é tempo de ação, não de inação. De decisões. O tempo do 
vírus galopa desalinhado com o tempo da política. Os governos, 
seus políticos e burocratas, andam tontos. Nada é previsível, não 
há modelos que mostrem o que vai acontecer. As medidas apresen-
tadas perdem o prazo de validade no momento em que são desta-
padas. Como travar e que respostas dar? Não há como.
Hoje admitimos, aceitamos e aplaudimos um primeiro-ministro que 
vai à televisão dizer que está de mãos atadas, que não tem solu-
ções. António Costa admite a sua incapacidade, diz que vem aí um 
tsunami económico e que não há boia que nos salve. Resta-nos 
deixar ir e esperar o melhor. Não era a mensagem que se esperaria 
de um primeiro-ministro, mas, em vez de a oposição o atacar, de os 
analistas o criticarem, fez-se silêncio.

ATUALIDADE
“Covid-19. Gestor previu a queda das bolsas e ganhou 

2.600 milhões de dólares” –  Expresso

A Câmara Municipal de Armamar tomou a inicia-
tiva de criar um espaço para acolher cidadãos em isola-
mento profilático, face a uma eventual propagação do 
COVID-19 no território do município.

Esta iniciativa tem o apoio da Fundação Gaspar e Ma-
nuel Cardoso, que cedeu o espaço, bem como do Centro 
de Saúde e do ACES Douro II - Douro Sul.

O espaço ficou pronto para entrar em funcionamen-
to ontem, 31 de março. No passado dia 26 começaram 
os trabalhos de limpeza, desinfeção e pequenas repara-
ções de dois pisos no edifício do antigo lar da Fundação 
Gaspar e Manuel Cardoso na vila de Armamar. Quando 
tudo estiver pronto haverá 12 quartos para isolamento, 
devidamente equipados, para a eventual necessidade de 
adoção de medidas desta natureza.

A Autarquia local agradece às instituições envolvi-
das no processo toda a disponibilidade e colaboração de-
monstradas.

Armamar cria 
unidade de isolamento 
para o COVID-19

A Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC) 
de Armamar reuniu ontem e decidiu emitir a declaração 
de situação de alerta no território do concelho. 

A declaração, de âmbito municipal, abrange todo o 
território e vigora desde a presente data e o seu terminus 
dependerá da evolução da situação epidemiológica nacio-
nal e em concreto do Concelho de Armamar.

A CMPC de ARMAMAR é a estrutura de coordena-
ção e controlo de todas as ações, a qual recorrerá aos meios 
disponíveis e previstos no Plano Municipal de Emergên-
cia de Proteção Civil (PMEPC) de Armamar.

Durante a situação de alerta toda a coordenação 
técnica e operacional será realizada pelo Presidente da 
Câmara Municipal (substituído, quando aplicável, pelo 
seu vice-presidente), ainda um representante da Autori-
dade Local de Saúde, o Comando da Guarda Nacional 
Republicana, um representante do Instituto da Seguran-
ça Social e o Comandante dos Bombeiros Voluntários 
de Armamar.

Declarada a situação 
de alerta em Armamar

O Município de Alijó, em colaboração 
com profissionais da área de programação, 
está a desenvolver uma aplicação para agre-
gar informação, de forma organizada e de 
fácil acesso, relativa a serviços com entrega 
ao domicílio em todo o concelho de Alijó.

O objetivo é contribuir para que os pro-
prietários de negócios e serviços em áreas 
como farmácias, restauração, produtos 
alimentares, agricultura, serviço social e 
outros bens/serviços essenciais mante-
nham a sua atividade durante o estado de 

emergência e, simultaneamente, manter os 
munícipes informados.

Nesta fase, a Câmara Municipal pede 
aos proprietários de negócios nas áreas 
mencionadas que registem o seu serviço/
estabelecimento através do site https://ali-
joemcasa.pt. O registo é rápido e implica 
apenas preencher um formulário com da-
dos como tipo de entrega, horário de fun-
cionamento e contactos.

A informação será depois disponibili-
zada numa só plataforma, de forma a per-
mitir um fácil acesso a todos.

Plataforma reúne informação sobre serviços 
com entrega ao domicílio

“Alijó em Casa”

Costa está (infelizmente) certo
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