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15ª Reunião ordinária da Assembleia de Freguesia do Lumiar do Quadriénio 2017-2021 

 

RECOMENDAÇÃO N.º 3 

A Pandemia por COVID-19 ainda não terminou 

 

Sendo certo que a atual situação pandémica está estável, seguramente ninguém 
pretende um regresso a uma situação como a que vivemos em janeiro/fevereiro de 2021, 
com enormes perdas humanas e avultados prejuízos económicos. 

Para tal, é necessário manter um conjunto de medidas que permitam o controlo da 
pandemia e, simultaneamente, a retoma das diversas atividades económicas, sociais e 
políticas.  

Ainda não é clara a dimensão real do impacte económico e social desta Pandemia por 
Covid-19 e, portanto, torna-se fundamental acautelar alguns aspetos, nomeadamente 
na proteção dos mais vulneráveis e também dos mais afetados pelos efeitos da atual 
crise pandémica. 

O aumento progressivo da cobertura vacinal é um dado importante e é fundamental que 
toda a população nacional possa tomar a vacina logo que for convocada para o efeito, 
protegendo-se a si próprio e à restante comunidade. 

Assim, a Assembleia de Freguesia do Lumiar reunida em sessão ordinária no dia 30 de 
Abril de 2021 recomenda à Junta de Freguesia do Lumiar que: 

1. Mantenha, dentro do enquadramento normativo, todos os apoios para a 
população, com particular ênfase aos mais carenciados, explorando ainda outras 
possibilidades que possam ser úteis num momento em que o impacte económico 
se irá previsivelmente sentir de forma mais intensa. 

2. Mantenha enquanto necessário a adoção de medidas genéricas entre os 
trabalhadores da Junta de Freguesia, como a utilização de máscara, higienização 
frequente das mãos, distanciamento físico, etiqueta respiratória e vigilância de 
sintomas. Deverá também promover o teletrabalho para os trabalhadores cujas 
funções sejam passíveis de ser desempenhadas nesse regime. 

3. Promova uma testagem regular de todos os trabalhadores afetos à Junta de 
Freguesia. 

4. Incentive à vacinação de todos os trabalhadores, apostando também em 
campanhas de promoção da vacinação direcionadas para a população. 
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Mais delibera sobre esta recomendação: (i) divulgar nos locais habituais, no Boletim e 
sítio web da Junta de Freguesia; (iv) juntar à Ata desta sessão. 

Lumiar, 30 de abril de 2021 

 
Os requerentes eleitos pelo PSD, 

 
Maria Emília Apolinário 

Mário Lopes 
Manuel Pires Claro 

Ricardo Mexia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APROVADA POR UNANIMIDADE 
 


