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64%

LISBOA É A REGIÃO 
MAIS PREOCUPANTE

dos internados 
estão em Lisboa

65%
das novas infeções
registadas no país são 
na região de Lisboa



LISBOA É A REGIÃO COM 
MAIOR ATRASO NA VACINAÇÃO

30%
têm a vacinação 
completa em Portugal

têm a vacinação completa em LVT 
(única que tem menos de ¼ da população imunizada)
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Estima-se que se possam realizar diariamente 
cerca de 100 mil testes, quer PCR, quer testes 
rápidos de antigénio. Esta estratégia manter-se-á 
pelo tempo que for considerado pertinente, 
em função da evolução da epidemia.

O GOVERNO FALHOU 
NA TESTAGEM
Qual era o objetivo?

Graça Freitas em entrevista ao Público, 13.02.2021

Fonte: Público
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O GOVERNO FALHOU 
NA TESTAGEM
O que aconteceu na realidade?

Fonte: DGS



O BLOCO APRESENTA

10 MEDIDAS
PARA TRAVAR
A PANDEMIA

ILUSTRAÇÕES: Freepik



1.
65% das novas infeções registadas no país são na região de Lisboa 

É necessário aumentar a testagem, 
para cumprir o objetivo dos 100 mil testes por dia. 
Este reforço deve começar pelo acesso 
a serviços do SNS e testagem gratuita no domicílio. 
Só assim se conseguem diagnosticar cadeias de contágio.

TESTAGEM GRATUITA 
NO DOMICÍLIO
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2.
É necessário contratar equipas multidisciplinares 
para testagem e vacinação. Estas equipas devem ser 
adjudicadas ao acompanhamento das pessoas vulneráveis 
(p.e.: sem-abrigo), cumprindo funções de acompanhamento 
e mediação.

NÃO DEIXAR AS PESSOAS 
VULNERÁVEIS PARA TRÁS



3.
Para as pessoas que não têm condições de cumprir o isolamento 
em sua casa, a autarquia de Lisboa (em articulação com outras 
autarquias da AML) deve dar a resposta necessária. 

Esta resposta deve considerar o recurso à capacidade disponível, 
incluindo hoteleira, em articulação com outras dimensões 
do apoio social.

PLANO METROPOLITANO PARA 
ALOJAMENTO EM CASOS DE ISOLAMENTO



4.

COVID - 19

CORONAVIRUS

VACINA

Lisboa não pode ser a região do país com menores níveis 
de vacinação, como acontece atualmente.
 
É necessário reforçar as equipas com mais profissionais 
para colocar a região de Lisboa ao nível do que acontece 
no resto do país.

AUMENTAR A VACINAÇÃO 
PARA SALVAR VIDAS



5.
É necessário um reforço das medidas dirigidas 
ao bem-estar mental da população, assim como 
um programa específico para os profissionais 
de saúde (exaustos de meses de combate à pandemia). 

O SNS não pode ser só para a resposta COVID.

RECUPERAR 
A SAÚDE MENTAL



6.
Esta linha de financiamento deve permitir que os municípios 
invistam em programas comunitários de apoio às pessoas 
com doenças crónicas, complementando a necessária retoma
normal de consultas no SNS.

FINANCIAR AS AUTARQUIAS 
PARA RESPONDER ÀS PESSOAS 
COM DOENÇAS CRÓNICAS



7.
Deve ser dada indicação explícita a todos as unidades de saúde 
para que a lei seja cumprida e a nenhum migrante seja vedado 
o acesso ao SNS. A plataforma não pode excluir pessoas com 
identificação temporária e a vacinação ou testagem de pessoas 
que não tenham relação com o SNS devem permitir a integração 
e posterior acompanhamento nas unidades de saúde.

NENHUMA PESSOA 
FORA DO SNS 



8.
Deve ser executado o programa de apoio aos cuidadores informais, 
o qual tem de ser completado com uma rede de cuidados formais. 
O projeto Radar, da Câmara Municipal de Lisboa, deve ser alargado 
a todos os municípios da Área Metropolitana.

CUIDAR 
DE QUEM CUIDA



9.
É urgente contratar mais médicos, enfermeiros e técnicos 
especializados na área, abrindo um concurso extraordinário, 
aumentando os rácios previstos na lei e acabando 
com a precariedade no setor. As equipas de saúde pública 
devem integrar profissionais com outros conhecimentos 
e competências (estatística, ciências sociais e comportamentais, etc.).

REFORÇAR NO IMEDIATO 
A RESPOSTA DE SAÚDE PÚBLICA



10.
Este organismo deve ter um funcionamento regular 
e deve ser devidamente assessorado técnica e cientificamente, 
tendo competências de análise e aconselhamento em 
situações de emergência de saúde pública. 

É necessário ouvir especialistas em todos os momentos.

CRIAR UM CONSELHO CIENTÍFICO 
PARA EMERGÊNCIAS DE SAÚDE PÚBLICA
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QUEBRAR CADEIAS 
DE TRANSMISSÃO

1º OBJETIVO
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EVITAR UM NOVO 
CONFINAMENTO

2º OBJETIVO
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COMEÇAR A RECUPERAR 
O SNS E OS CUIDADOS 
NÃO-COVID

3º OBJETIVO
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