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ENTREVISTA

Como é que a Associação tem vivi-

do este período de pandemia? Que 

dificuldades é que vos trouxe?

Com muita apreensão. Estáva-
mos convencidos, penso que tal 
como a população em geral, que 
isto era uma coisa de um mês ou 
dois e que passado um tempo es-
taríamos livres deste sufoco. In-
felizmente isso não aconteceu e a 
apreensão que tínhamos aumen-
tou. Como é que vivemos este pe-
ríodo? Com a responsabilidade 
de ver tudo a desmoronar-se à 
nossa volta, ver os exemplos em 
equipamentos espalhados pelo 
país, ver pessoas a perder a vida. 
O difícil foi aguentar tudo isto, 
mas também houve coisas extre-
mamente positivas. 

Por exemplo?

Primeiro, dentro das nossas equi-
pas. A maioria dos trabalhadores 
não foi para casa, deu tudo o que 
tinha para dar, sem olhar a ho-
rários, sem olhar a funções. As 
nossas equipas internas dispo-
nibilizaram-se sem limites, mui-
tas vezes pondo em risco as suas 
famílias. Além disso, encontrei na 
Câmara Municipal um lado hu-
mano, através do vereador Gon-
çalo Caroço. Estes momentos di-
fíceis evidenciaram o que de bom 
têm as pessoas e também as ins-
tituições. 

Que importância tiveram os apoios  

dados pela Câmara?

A Câmara permitiu-nos fazer 
duas coisas que de outra forma 
não conseguíamos. Primeiro, be-
neficiar os pais: tivemos meses 
em que descontámos 60% das 
mensalidades da área da infân-
cia. Segundo, no campo alimen-
tar. Recebemos alimentos para 
consumo interno e para as fa-
mílias que já apoiávamos e para 
aquelas que apareceram nesta 
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altura difícil. Houve um aumento 
de 200 para 400 pessoas com 
a pandemia. As instituições ser-
viram de intermediários, porque 
quem apoiou efetivamente foi a 
Câmara. 

Em todo o país, o setor social res-

sentiu-se muito com esta situação. 

Como é que vê o futuro do setor? 
Se, mais mês menos mês, a pan-
demia se dissipar, as instituições 
reerguem-se, reinventam-se e 
acabam por funcionar, mesmo 
havendo situações que não serão 
a mesma coisa: os custos de ges-
tão estão a aumentar e nem toda 
a gente vai ter capacidade para 
sobreviver. Também as exigên-
cias em relação à segurança e à 
qualidade são cada vez maiores. 
No futuro, precisamos claramen-
te de ter a perceção de que temos 
de gerir com a devida capacida-
de técnica e pedagógica várias 
respostas sociais. O meu medo é 
que depois de isto acabar as ins-
tituições não tenham capacidade 
para se levantar, em termos pro-
fissionais, técnicos e financeiros. 
Infelizmente, nem todas vão con-
seguir sobreviver, mas a maioria 
vai continuar a trabalhar, porque 
faz um excelente trabalho. 

“Se a pandemia se dissipar, 
as instituições reerguem-se, 
reinventam-se”
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