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PANDEMIA COVID-19 

 

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Tavira expressa 

publicamente o seu agrado e satisfação pelo trabalho desenvolvido por todos aqueles que, 

com determinação e coragem, deram o melhor de si e continuam a dar, no combate à 

pandemia Covid-19. 

No combate à Covid-19 estiveram envolvidas numerosas pessoas e instituições, desde logo, na 

linha da frente, o Serviço Nacional de Saúde (SNS), os profissionais de saúde da Administração 

Regional de Saúde do Algarve, do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve e do Instituto 

Nacional de Emergência Médica, desde os Cuidados Primários aos da Saúde Pública, aos 

Hospitais e Cuidados de Saúde Diferenciados e Intensivos, mas também os profissionais das 

forças e serviços de segurança e de proteção civil – Polícia de Segurança Pública, Guarda 

Nacional Republicana, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras e Cruz Vermelha Portuguesa, os 

serviços municipais, das freguesias e das entidades participadas pelo Município de Tavira – 

Taviraverde – Empresa Municipal de Ambiente, Águas do Algarve, S. A. e ALGAR - Valorização e 

Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., das Instituições Particulares de Solidariedade Social, dos 

estabelecimentos de ensino e ainda numerosos voluntários da rede social municipal, 

associações, pessoas e empresas. 

Saudamos igualmente o conjunto de medidas de apoio a agentes económicos e grupos sociais 

mais desfavorecidos adotado pelo Município de Tavira e o acompanhamento permanente da 

população mais vulnerável e o apoio aos grupos de risco, em colaboração com as Freguesias, 

bem como a disponibilidade ilimitada do Corpo de Bombeiros Municipais de Tavira. 

Num plano menos visível, mas igualmente fundamental para a manutenção das redes de 

abastecimento e de serviços essenciais foram as centenas de trabalhadores e pequenos 

empresários que mantiverem as redes de retalho alimentar, desde as grandes superfícies às 
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pequenas mercearias de bairro, os serviços de correios e telecomunicações e associações 

privadas de voluntariado que, desde o início da pandemia COVID-19 e de forma exemplar, 

participaram, na definição e operacionalização de soluções concretas no combate à pandemia 

e na proteção das famílias, do tecido produtivo e da economia, evidenciando um excecional 

sentido do dever e uma permanente disponibilidade para o serviço público. 

Todos eles, de uma forma ou outra, foram exemplares na sua atitude, determinação, 

empenho, bravura e intrepidez, tendo deixado, nalguns casos, as suas famílias para segundo 

plano, contribuindo assim, com o seu esforço e empenho, para minorar os dramas sociais e 

humanos que os nossos concidadãos mais vulneráveis e muitas famílias viveram e continuam a 

viver. 

O combate à Covid-19 ainda não terminou, no entanto não pode o Grupo Parlamentar do PS 

deixar passar esta oportunidade para reconhecer, registando e valorizando publicamente o 

empenho e o trabalho de todos, os quais, diga-se com toda a justiça, em muito contribuíram 

para limitar os efeitos do Covid-19 no nosso concelho. 

Da mesma forma, e porque o impacto da Covid-19 continua e continuará a afetar-nos importa, 

para além do reconhecimento e registo neste momento, valorizar os sinais que acolhemos e 

incentivamos no sentido de manter e reforçar níveis de alerta, disponibilidade de meios e a 

vontade de construir soluções que, sob a liderança do executivo municipal, permitiram e 

permitirão aligeirar os danos que a Covid-19 impuseram e vão continuar a impor na saúde e 

nas condições socioeconómicas da nossa comunidade. 

 

Neste sentido, a Assembleia Municipal de Tavira, reunida em 17 de junho de 2020, delibera:  

 

1. Aprovar um voto de congratulação a todas essas pessoas (profissionais e 

voluntários), instituições, organismos e empresas, sugerindo à Câmara Municipal 

que possa encontrar, dentro das suas competências, formas de perpetuar tal 

reconhecimento. 

2. Congratular-se com a pronta e massiva reação da sociedade civil tavirense, 

expressa das mais diversas formas mais criativas e generosas que se poderiam 

imaginar, salvaguardando a coesão da nossa comunidade e permitindo que 

ninguém ficasse para trás entre nós. 

3. Manifestar a nossa solidariedade com as vítimas diretas e indiretas da COVID-19, 

propondo à Câmara Municipal que continue a acompanhar a evolução da 

pandemia e estude a adoção e aplicação de medidas para limitar os efeitos 

socioeconómicos da nossa comunidade, em articulação com o Programa de 

Estabilização Económica e Social, aprovado pelo XXII Governo, e outras medidas 

que venham a ser implementadas, no contexto da AMAL – Comunidade 

Intermunicipal do Algarve neste âmbito; 

4. Remeter cópia da deliberação que recair sobre esta proposta, para conhecimento 

e divulgação, aos órgãos dirigentes das entidades supramencionadas e aos órgãos 

de comunicação social locais, regionais e nacionais, e proceder á sua publicação 

nos suportes de comunicação do Município de Tavira. 




