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Sumário executivo_ 
 

A pandemia da COVID-19 colocou um 

importante desafio aos indivíduos e à 

comunidade. A necessidade de adquirir 

novos hábitos e comportamentos para 

reduzir o risco de infeção aliou-se à 

necessidade de adaptação ao 

confinamento, ao encerramento 

temporário de locais de trabalho, com 

transição para teletrabalho e ensino à 

distância, ou definitivo com transição 

para lay-off ou desemprego. Esta 

adaptação foi dificultada pela suspensão 

de serviços, nomeadamente serviços 

públicos, com adiamento da sua 

prestação ou transição para o 

atendimento à distância. Este desafio 

criou necessidades nas famílias e na 

comunidade, em especial nos grupos 

mais desfavorecidos. Considerando a 

particular proximidade das Juntas de 

Freguesia à população, o Conselho 

Nacional de Saúde (CNS) auscultou-as 

com o objetivo de identificar a sua 

perceção sobre as necessidades da 

população que servem, bem como 

recolher sugestões para a melhoria da 

capacidade de resposta a essas 

necessidades.  

Das 3092 freguesias convidadas a 

responder ao questionário entre 7 e 16 

de abril, obtiveram-se 860 respostas 

válidas, representando 27,8% das 

freguesias de Portugal. Os indivíduos 

com dependência funcional, como 

idosos, portadores de deficiência ou de 

doença mental e os seus familiares, e os 

agregados familiares com dificuldades 

económicas devido a desemprego, 

emprego precário ou outros, foram 

aqueles que mais frequentemente 

pediram apoio às Juntas de Freguesia no 

período inicial da pandemia.  

De entre as dificuldades identificadas 

pelos indivíduos com dependência 

funcional e seus familiares destacaram-

se a necessidade de apoio para aquisição 

de alimentos e medicamentos.  Assim, 

para além de apresentarem limitações 

funcionais, com o dever de recolhimento 

de grande parte destes indivíduos, este 

grupo confrontou-se com a falta de 

apoio social pela suspensão de alguns 

serviços de apoio domiciliário, pela 

recomendação de confinamento à 

população e, possivelmente, pelo facto 

de familiares e indivíduos que prestavam 

apoio social se absterem de contactar 

diretamente com estes indivíduos, pelo 
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receio de lhes transmitir a infeção. Foi 

ainda reportada falta de acesso a 

equipamentos informáticos e de 

comunicação, como o computador ou 

telefone, os quais terão contribuído para 

o agravamento do isolamento social e 

solidão neste grupo.  

Diferentemente, os agregados familiares 

com carência económica reportaram 

com maior frequência dificuldade em 

pagar a renda, alimentos ou 

medicamentos, falta de acesso a 

equipamentos como computadores, 

telemóveis ou telefones, e falta de 

acesso a ligação telefónica ou internet. 

Estes resultados refletem um contexto 

de carência económica, que poderá ter 

sido agravada pelas alterações bruscas 

no mercado de trabalho e no 

rendimento familiar, e também as novas 

necessidades que emergiram com a 

transição imprevista para o ensino à 

distância, o teletrabalho e a 

telemedicina.. Denote-se que estes 

dados apenas reportam às pessoas que 

procuraram apoio, excluindo eventuais 

situações de “pobreza envergonhada”, 

estigma ou violência que não se tenham 

dirigido às Juntas de Freguesia.  

Outros grupos, como pessoas sem 

abrigo, imigrantes em situação irregular, 

minorias étnicas, utilizadores de drogas 

e trabalhadores do sexo, poucas vezes 

ou raramente pediram apoio em mais de 

70% das Freguesias. Isto poderá dever-

se ao facto de estes grupos, mais 

estigmatizados ou marginalizados, se 

dirigirem preferencialmente a outras 

entidades cuja resposta poderá ser mais 

direcionada e com garantia de 

anonimato.  

Para uma resposta mais eficiente a nível 

local, as Juntas de Freguesia 

recomendam melhor articulação 

interinstitucional, nomeadamente com 

os Municípios e com os Serviços de 

Saúde, assim como mais recursos para 

atuar junto da população. A articulação 

entre instituições locais é essencial para 

a identificação mais precisa das suas 

necessidades, para a mobilização da 

comunidade, assim como para uma 

gestão de recursos mais eficiente. Ainda, 

é um elemento-chave para a 

comunicação de risco, permitindo maior 

transparência na decisão técnica e 

política e para o estabelecimento de um 

ambiente de maior confiança 
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institucional, essenciais na resposta a 

epidemias como a da COVID-19.  

Este relatório realça a necessidade de 

desenho e implementação de medidas 

de apoio social a nível local, como o 

apoio domiciliário a pessoas com 

limitações funcionais, e a nível nacional, 

com apoio às famílias que apresentam 

dificuldades económicas. Ainda, realça a 

importância do reforço da articulação 

das estruturas locais, como a Rede Social 

e os serviços de saúde, a qual permitirá 

uma resposta mais adequada às 

necessidades criadas por esta pandemia 

e por outras no futuro. 
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Nota introdutória_ 
 

No contexto atual da pandemia Covid-

19, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

considerou importante auscultar as 

Juntas de Freguesia pela sua particular 

proximidade à população.  

 

O objetivo desta auscultação foi 

identificar a perceção das Juntas de 

Freguesia sobre as necessidades da 

população que servem bem como a 

recolha de sugestões com vista a 

contribuir para uma estratégia de 

melhoria da capacidade de resposta a 

essas necessidades.  

 

Os resultados deste questionário foram 

analisados e discutidos pelo CNS como 

apoio a uma reflexão sobre como 

melhorar a prestação dos serviços ao 

nível local. Nesta sequência, o CNS 

emanará o seu parecer ao Ministério da 

Saúde e restantes ministérios do XXII 

Governo Português. 

 

 

No sentido de valorizar estas estruturas 

do poder local, citar destaca-se uma das 

respostas obtidas ao questionário: 

 

“O papel das Juntas de Freguesia, 

especialmente as pequenas e interiores, 

é muito importante na sensibilização, 

proteção civil e manutenção da ordem 

pública.” 
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Métodos_ 
 

 

Trata-se de um estudo transversal, 

aplicado a todas as Juntas de Freguesia 

do país, através de um questionário de 

autopreenchimento em plataforma 

online de 7 a 16 de abril de 2020. As 

questões levantaram (1) as dificuldades 

sentidas pelas Juntas de Freguesia, (2) os 

tipos de pedido de apoio colocado por 

vários grupos da população, 

especialmente pessoas com 

dependência funcional (incluindo idosos, 

pessoas com doença mental, entre 

outros), agregados familiares com 

dificuldades económicas, pessoas sem 

abrigo, imigrantes em situação irregular, 

minorias étnicas, utilizadores de drogas, 

trabalhadores do sexo, e (3) as propostas 

de melhoria para dar resposta à 

pandemia por COVID-19.  

Este questionário foi divulgado por entre 

a totalidade de Juntas de Freguesia do 

país, através da colaboração da ANAFRE. 

O preenchimento decorreu entre o dia 7 

e o dia 16 de abril de 2020.  

 

 

 

 

Os dados provenientes das 860 

respostas fechadas (escalas) foram 

preliminarmente analisados utilizando 

métodos quantitativos para medir 

frequências (absoluta e relativa) de 

resposta.  

Para a análise dos conteúdos das 

respostas abertas que apresentavam 

propostas de melhoria na resposta à 

epidemia por COVID-19, foram utilizados 

métodos qualitativos de análise de 

conteúdo (Stemler, 2001). Foi utlizada 

uma abordagem indutiva de forma a 

desenhar a árvore de categorias inicial 

(utilizando as 50 primeiras respostas) a 

qual foi reajustada ao longo da restante 

análise das restantes 362 respostas. 
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Resultados_ 
 

Análise da amostra_ 
 

De entre as 3092 freguesias do país 

convidadas a responder ao questionário, 

obtivemos 860 respostas válidas (após 

exclusão das respostas repetidas). 

 

O número de freguesias respondentes 

foi superior nos distritos de Braga 

(n=70), Porto (n=68), Lisboa (n=63) e 

Região Autónoma da Madeira (RAM) 

(n=59). No entanto, a representatividade 

distrital foi maior na RAM (57,4%) e nos 

distritos de Portalegre e Évora (50,7% e 

49,3%, respetivamente) e menor nos 

distritos de Bragança (12%), Viana do 

Castelo (17,3%) e Braga (20,2%) (Quadro 

1). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1: Distribuição das respostas (n) por distrito 

Distrito 

Número de 
freguesias 

respondentes 
por distrito 

(n) 

Proporção de 
freguesias 

respondentes 
pelo total de 
freguesias do 

distrito (%) 

Aveiro 42 28,6 

Beja 23 30,7 

Braga 70 20,2 

Bragança 27 12,0 

C. Branco 38 31,7 

Coimbra 39 25,2 

Évora 34 49,3 

Faro 23 34,3 

Guarda 50 20,7 

Leiria 46 41,8 

Lisboa 63 47,0 

Portalegre 35 50,7 

Porto 68 29,0 

RAA 59 37,8 

RAM 31 57,4 

Santarém 50 35,5 

Setúbal 26 47,3 

V. Castelo 36 17,3 

Vila Real 43 21,8 

Viseu 57 20,6 

 
 

 

 

 

 
 
  



 
 

7 
CNS – Conselho Nacional de Saúde | Av. Padre Cruz, 1049-062 Lisboa | Tel.: +351 217 519 200 | Fax: +351 217 526 400 | Email: geral@cns.min-saude.pt  

 

 
 
Grupos que mais frequentemente 
pediram apoio_ 
 

 

De entre os vários grupos da população, 

os que mais frequentemente pediram 

apoio às Juntas de Freguesia foram os 

que apresentavam dependência 

funcional (idosas, portadoras de 

deficiência, com doença mental) ou 

familiares, com 41% das Juntas de 

Freguesia reportando que este grupo 

pediu apoio muitas vezes ou 

frequentemente (Figura 1).  

 

Seguiram-se os agregados familiares 

com dificuldades económicas (por 

desemprego, emprego precário ou 

outros), com 34,5%.) 

 

Os restantes grupos raramente ou muito 

raramente pediram apoio às Juntas de 

Freguesia (em mais de 70% das 

respondentes). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Frequência com que os grupos populacionais 

pediram apoio à Junta de Freguesia 
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Observam-se diferenças nos diferentes 

territórios relativamente às dificuldades 

reportadas pelas pessoas com 

dependência funcional ou familiares, 

com Viana do Castelo, Portalegre e 

Castelo Branco a reportarem mais 

pedidos de ajuda por este grupo 

populacional, contrariamente a 

Bragança, Guarda e Setúbal que 

reportaram menor frequência de 

pedidos de ajuda deste grupo 

populacional. (figura 2) 
 

 
 

 
 

Figura 2: Distribuição da frequência por distrito das 
dificuldades reportadas pelas pessoas com dependência 
funcional ou familiares 

 
 
 
 

 

Também nos agregados com 

dificuldades económicas se observam 

diferenças nos diferentes territórios, 

com Portalegre, Faro e a RAA a 

reportarem mais pedidos de ajuda por 

este grupo populacional, 

contrariamente a Beja, Setúbal e Évora 

que reportaram menor frequência de 

pedidos de ajuda deste grupo 

populacional. (figura 3) 
 

 

 

Figura 3: Distribuição da frequência por distrito das 
dificuldades reportadas pelos agregados com 
dificuldades económicas 
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Dificuldades reportadas relativamente 
a cada um dos grupos_ 
 
 

Pessoas com dependência  
 

A necessidade de apoio para aquisição 

de alimentos e medicamentos foram as 

dificuldades mais frequentemente 

reportadas pelas pessoas com 

dependência funcional (pessoas idosas, 

pessoas portadoras de deficiência, 

doença mental) ou familiares, com 

36,5% e 30,4% das Juntas de Freguesia a 

reportar que este grupo as referia muitas 

vezes ou frequentemente (Figura 4).  

A solidão e a falta de acesso a 

equipamentos como computador foram 

reportadas muitas vezes e 

frequentemente por este grupo em 

26,2% e 22,4% das Juntas de Freguesia, 

respetivamente.  

Seguiram-se a falta de apoio nos 

cuidados básicos como para higiene, 

mobilização ou alimentação, a 

dificuldade em pagar a renda, alimentos 

ou medicamentos, e a falta de acesso 

aos cuidados de saúde, com 17,9%, 

17,8% e 16,2% das Juntas de Freguesia a 

reportar que estas dificuldades foram 

apontadas muitas vezes ou 

frequentemente por este grupo da 

população. 
 

 

 

 

Figura 4: Distribuição da frequência das dificuldades 
reportadas pelas pessoas com dependência funcional ou 
familiares 
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A violência e o estigma foram raramente 

reportados (menos de 1% das freguesias 

assinalaram o reporte frequente deste 

tipo de situações). 

 
Agregados familiares com carência 

económica 

 

Diferentemente, os agregados familiares 

com carência económica (por 

desemprego, emprego precário ou 

outros motivos) reportaram mais 

frequentemente dificuldade em pagar a 

renda (esta dificuldade foi reportada 

muitas vezes ou frequentemente em 

22,6% das Juntas de Freguesia) (Figura 

5).  

A falta de acesso a equipamentos como 

computadores, telemóveis ou telefones, 

e falta de acesso a ligação telefónica ou 

internet foram reportados muitas vezes 

ou frequentemente em 19,6% e 17,6% 

das Juntas de Freguesia. Ainda, 17,8% 

apontou que este grupo reportou 

dificuldade na aquisição de alimentos 

por incapacidade de sair de casa, 17,1% 

com dificuldade na aquisição de 

medicamentos por incapacidade de sair 

de casa. 

As más condições de habitabilidade 

foram reportadas muitas vezes ou 

frequentemente em 13,1% das Juntas de 

Freguesia.  

A solidão foi ainda frequentemente ou 

muitas vezes reportada em 13% das 

Juntas de Freguesia. 
 

 

Figura 5: Distribuição da frequência das dificuldades 
reportadas pelos agregados com dificuldades económicas 
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Restantes grupos 

 

Os restantes grupos, isto é, 

relativamente às pessoas sem abrigo, 

pessoas imigrantes em situação 

irregular, de minorias étnicas e 

utilizadores de drogas foram reportadas 

dificuldades poucas vezes ou raramente 

em mais de 70% das freguesias (Figuras 

4 a 7).  Todas as dificuldades foram 

apontadas por menos de 5% das Juntas 

de Freguesia como sendo 

frequentemente ou muitas vezes nestes 

grupos, com exceção para as más 

condições físicas/estruturais de 

habitabilidade e as dificuldades em 

pagar a renda e alimentos ou 

medicamentos de pessoas de minoria 

étnica (“incluindo etnia cigana”). 

A taxa de resposta foi inferior nestes 

grupos relativamente aos anteriores, 

não tendo sido respondida por 22 a 24% 

das Juntas de Freguesia.  
 

 
Figura 6: Distribuição da frequência das dificuldades 
reportadas pelas pessoas sem abrigo 
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Figura 7: Distribuição da frequência das dificuldades 
reportadas pelas pessoas imigrantes em situação 
irregular 

 
 

Figura 8: Distribuição da frequência das dificuldades 
reportadas pelas pessoas utilizadoras de drogas 
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Estigma/discriminação

Solidão

Dificuldades reportadas pelas pessoas utilizadoras de 
drogas

Raramente ou muito raramente
Poucas vezes
Muitas vezes
Frequentemente ou muito frequentemente
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Figura 9: Distribuição da frequência das dificuldades 
reportadas pelas pessoas de minorias étnicas (incluindo 
etnia cigana) 
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Análise de conteúdo das sugestões de 
melhoria dadas pelas Juntas de 
Freguesia 
 
 

Das 362 respostas analisadas, a grande 

maioria propunha melhorias na 

articulação interinstitucional ou 

reportava que esta articulação era 

positiva para uma resposta efetiva ao 

nível da freguesia (n=271) (ver Anexo A). 

A necessidade de melhoria de recursos, 

nomeadamente humanos, financeiros e 

de material e equipamentos da Junta de 

Freguesia foi apontada em 213 

freguesias. A necessidade de uma 

melhor resposta do sector social e da 

saúde foi apontada apenas em 24 

respostas, e a urgência na valorização do 

papel das Juntas de Freguesia em 7.  

 

De entre as recomendações de melhoria 

articulação, estas dividem-se em dois 

grandes grupos: as entidades com as 

quais as Juntas de Freguesia sentem que 

é essencial existir articulação e a forma 

como esta articulação deveria ocorrer. 

 

As entidades mais frequentemente 

mencionadas para uma resposta local 

efetiva foram as Autarquias (n=36), as 

Autoridades de Saúde (n=32), seguidas 

pelos Governos centrais ou regionais 

(n=16). A Proteção Civil a nível nacional e 

local (n=4), as Unidades de saúde (n=4) e 

a ANAFRE (n=1) foram também 

mencionadas, ainda que mais 

raramente.   

O tipo de articulação foi especificado em 

algumas das respostas. A comunicação 

ou a maior troca de informação foram 

apontadas como importantes em 49 

respostas, e o estabelecimento de 

protocolos entre entidades públicas e 

privadas, parcerias ou mesmo o desenho 

e cumprimento dos planos de 

contingência em 14.  

Esta articulação foi muito 

frequentemente (n=100) apontada pelas 

Juntas de Freguesia como essencial para 

o apoio na aquisição de equipamentos 

de proteção individuais, como máscaras 

e materiais (como álcool-gel) para a 

distribuição à população e proteção de 

trabalhadores das Juntas de Freguesia. 

Propostas de compra centralizada ao 

nível do município ou do governo central 

foram mencionadas, de forma a facilitar 

a capacidade negocial das Juntas de 

Freguesia no processo de compra. 

Apesar de menos frequentemente 

mencionado, o apoio domiciliário para a 
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distribuição de alimentos e 

medicamentos foi mencionado (n=8) 

assim como o apoio a famílias 

carenciadas e a comerciantes com 

dificuldades económicas (n=7). 

 

Quanto aos recursos, a principal 

necessidade reportada pelas Juntas de 

Freguesia foi a falta de recursos 

humanos e de verbas e financiamento 

para aquisição de equipamentos de 

proteção individual e material (n=106).  

A necessidade de mais recursos 

humanos foi apontada (n=31), havendo 

propostas para contratação, seja pelo 

aumento do horário dos alocados às 

Juntas de Freguesia seja através da 

agilização da contratação de recursos 

humanos, sugerindo-se a mobilização 

dos inscritos no Instituto do Emprego e 

Formação Profissional ou de 

voluntariado (n=8). A necessidade de 

veículos para apoio às deslocações e de 

material para desinfeção de locais 

públicos foram apontadas em duas 

respostas. 

De entre as necessidades de melhoria da 

resposta do sector social e de saúde, a  

melhoria do funcionamento das 

Unidades de Saúde Familiar ou de 

Cuidados de Saúde Personalizados foi a 

principal apontada (n=15); também 

foram referidas a necessidade de 

reabertura de extensões de Unidades de 

Saúde, a atribuição de médico de família 

e a melhoria de informação sobre os 

horários de abertura e divulgação de 

orientações sobre medidas a aditar 

durante a pandemia por COVID-19. O 

acesso a testes foi indicado (n=6), assim 

como a falta de recursos humanos do 

sector de saúde e social (n=2), e a 

necessidade de melhoria de 

funcionamento da Linha SNS24 (n=1).  

 

As Juntas de Freguesia sugeriram o 

redireccionamento da produção 

industrial para os bens de primeira 

necessidade no contexto atual, como 

máscaras, para dar resposta ao stock e 

aos elevados custos de venda destes 

produtos.  

 

Por fim, sete das respostas focaram-se 

ainda na necessidade de se valorizar o 

papel das Juntas de Freguesia, visto 

serem estas as que estão no terreno e 

podem de forma mais precisa apoiar a 

população.   
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Discussão_ 
 

Entre as 3092 freguesias do país 

convidadas a responder ao questionário, 

obtiveram-se 860 respostas válidas, 

representando 27,8% das freguesias de 

Portugal. 

Os grupos da população que mais 

frequentemente pediram apoio às 

Juntas de Freguesia foram os que 

apresentavam dependência funcional 

(idosos, portadores de deficiência ou de 

doença mental) ou seus familiares, e os 

agregados familiares com dificuldades 

económicas (por desemprego, emprego 

precário ou outros). Estes resultados 

alinham-se com a evidência que tem 

vindo a ser construída nos últimos meses 

em relação ao impacto social e 

económico da pandemia por Covid-19 

(UN, 2020; Magalhães et al, 2020).).  

Nos restantes grupos (pessoas sem 

abrigo, pessoas imigrantes em situação 

irregular, minorias étnicas, utilizadores 

de drogas e trabalhadores do sexo), 

poucas vezes ou raramente, foram 

reportadas dificuldades em mais de 70% 

das freguesias. Este dado pode refletir o 

recurso preferencial a outras 

entidades/organizações de apoio, mais 

vocacionadas para estes grupos, pelo 

facto de estes se sentirem constrangidos 

para recorrer ao apoio da Junta 

Freguesia, onde perderiam o anonimato. 

Adicionalmente, poderá existir uma 

menor proporção de pessoas 

pertencentes a estes grupos em grande 

parte das áreas geográficas do país. 

Apesar destes resultados, não se deverá 

descartar a necessidade de apoio a 

grupos populacionais que, ainda que 

podendo constituir minorias, estão 

identificados como de elevado risco de 

estigma e discriminação pela UN Women 

and Translators without Borders (2020), 

com potenciais consequências em 

termos de violência, carência social e 

económica, isolamento, e de doença 

mental e física subsequentes. 

A necessidade de apoio para aquisição 

de alimentos e medicamentos foram as 

dificuldades mais frequentemente 

reportadas pelas pessoas com 

dependência funcional ou familiares. 

Esta dificuldade estará certamente 

aliada a um contexto de confinamento 

agravado por limitações motoras que os 

deixam mais vulneráveis à ajuda de 

terceiros, ou pelo dever de recolhimento 

pelo facto de serem parte de grupos de 

risco por doenças crónicas ou pela idade. 
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Este dever de recolhimento, aliado à 

falta de acesso a equipamentos como 

computador ou telefone, essenciais para 

o contacto entre pessoas à distância, 

terão contribuído para a solidão 

reportada pelas pessoas pertencentes a 

este grupo.  

Menos de 1% das pessoas com 

dependência funcional ou familiares 

reportaram pedidos de apoio 

relacionados com violência, apesar de 

em recessões passadas os incidentes de 

violência doméstica terem aumentado 

(Siflinger, Tertilt e van den Berg 2012), 

edos alertas de organizações 

internacionais (OMS, 2020), e de em 

vários países o reporte de violência 

doméstica ter aumentado neste 

período. O baixo reporte às Juntas de 

Freguesia pode prender-se com o facto 

de, a ser realizado, ser feito às forças de 

segurança, mas também de, estando em 

confinamento com o agressor, haver 

menor possibilidade de o realizar. 

Os agregados familiares com carência 

económica (por desemprego, emprego 

precário ou outros motivos) reportaram 

mais frequentemente: 1) dificuldade em 

pagar a renda; 2) falta de acesso a 

equipamentos como computadores, 

telemóveis ou telefones, e 3) falta de 

acesso a ligação telefónica ou internet. 

Também significativo o reporte deste 

grupo sobre a 4) dificuldade na aquisição 

de alimentos e de medicamentos por 

incapacidade de sair de casa.  

Estes resultados podem refletir um 

aumento da pobreza na população, 

associado às alterações bruscas no 

mercado de trabalho e no rendimento, 

seja por situação de lay-off ou 

desemprego. De destacar que a 

pandemia da COVID-19 obrigou a uma 

rápida adaptação da comunidade, seja 

no encerramento temporário de locais 

de trabalho, na passagem para 

teletrabalho e ensino à distância, criando 

necessidades que anteriormente não 

haviam sido percecionadas pelas 

famílias, ter computadores e internet.   

Estes dados apenas reportam àqueles 

que procuraram apoio, excluindo 

eventuais situações de “pobreza 

envergonhada”, mas também de 

estigma ou violência que não se tenham 

dirigido à junta de freguesia para apoio. 

As Nações Unidas (2020) apelam para a 

necessidade da resposta (social, 

económica e de saúde) da comunidade 

se dever focar nas pessoas e famílias 
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(mulheres, crianças, jovens, pessoas com 

deficiência e idosos), trabalhadores com 

baixos salários, e no apoio às pequenas e 

médias empresas e ao setor informal. 

Ainda será fulcral capacitar os diferentes 

grupos populacionais na gestão da saúde 

mental (WHO, 2020) que poderá ter sido 

- e vir a ser - agravada pela situação 

económica individual e coletiva. 

Em relação às sugestões apresentadas 

pelas Juntas de Freguesia para uma  

resposta mais eficiente a nível local, a 

grande maioria propunha melhorias na 

articulação interinstitucional, assim 

como mais recursos para atuar junto da 

população. 

A articulação entre instituições locais é 

essencial para que seja dada uma 

resposta adequada à população, visto 

terem um papel-chave na mobilização 

local e regional para operacionalização 

das respostas e no apoio à solidariedade 

na comunidade, atenuando de forma 

personalizada e adequada à magnitude 

da crise e atuando para não deixar 

ninguém para trás (UN, 2020). 

De facto, uma mais ágil articulação entre 

instituições não só permite a 

identificação mais precisa das 

necessidades e uma mais eficiente 

gestão de recursos, mas também uma 

maior confiança interinstitucional, mais 

ágil comunicação de risco, traduzindo-se 

numa mais efetiva cooperação na 

resposta à pandemia pela COVID-19.  

A rápida evolução da pandemia pela 

COVID-19 e da resposta de supressão 

poderá explicar em parte a dificuldade 

na criação de canais de comunicação e 

esforços de articulação em algumas 

áreas. Apesar disso, a articulação 

interinstitucional em situações de risco 

anormal para a população deve estar 

definida em planos de contingência, os 

quais devem ser elaborados, discutidos e 

do conhecimento das várias instituições. 

Para além desta ferramenta, as redes 

formais (como a Rede Social) e informais 

deviam facilitar a articulação entre 

instituições e setores. 

Relativamente à falta de recursos, a 

principal necessidade apontada foi a de 

financiamento para aquisição de máscaras 

para distribuição pela população e para 

proteção dos trabalhadores. Esta 

necessidade, possivelmente, surgiu por o 

seu uso ter sido recomendado pela 

Direção-Geral da Saúde, sem antes ter sido 

acautelado o controlo do seu custo e 

disponibilização de stock. Nesse sentido, a 
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compra centralizada foi uma sugestão dada 

por várias Juntas de Freguesia. 

  

Este estudo apresenta várias limitações. 

Por um lado, observa-se uma diferente 

representatividade das freguesias entre 

os diferentes distritos estudados. Por 

outro lado, foram analisados os grupos 

que mais procuram apoio junto das 

Juntas de Freguesia, e não as 

necessidades reais dos diferentes grupos 

populacionais que, por vergonha, pela 

resposta mais dirigida de outras 

estruturas, não recorre habitualmente 

às Juntas de Freguesia. Ainda, não foi 

possível observar o efeito da pandemia 

pela COVID-19 nas condições sociais e 

económicas destes grupos por não ter 

sido feita uma avaliação dos pedidos de 

ajuda previamente à pandemia pela 

COVID-19, nem ter sido questionado o 

agravamento dos atualmente realizados. 
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Conclusões e sugestões_ 
 

Este estudo verificou que, durante a 

primeira vaga da pandemia por COVID-

19 em Portugal, as Juntas de Freguesia 

foram frequentemente abordadas por 

pessoas com dependência funcional, 

como idosos, portadores de deficiência, 

com doença mental, ou familiares, e por 

pessoas pertencentes a agregados 

familiares com dificuldades económicas 

por desemprego ou emprego precário. 

Evidenciam-se, no primeiro grupo, as 

dificuldades na aquisição de bens 

essenciais, a solidão e a falta de meios de 

comunicação, enquanto que no segundo 

grupo são notórias as dificuldades 

económicas para o pagamento de bens 

essenciais, sejam a renda, alimentos, 

medicamentos ou dificuldade no acesso 

a computadores e ligação à internet. 

Estas dificuldades estarão possivelmente 

aliadas a dificuldades sociais e 

económicas pré-existentes que se 

                                                                                              
1 Decreto-Lei n.º 115/2006 
 

poderão ter agravado com as 

consequências sociais e económicas da 

pandemia pela COVID-19. 

Muitas Juntas de Freguesia revelam 

dificuldades de articulação com setores-

chave, como o da saúde.  

Se grande parte da resposta a estas 

dificuldades será conseguida pela 

atuação centralizada, a nível 

governamental, uma parte fulcral 

poderá ocorrer através da ação local. 

Para isso é essencial uma melhor 

articulação entre as respostas dos vários 

sectores e instituições.  

Nesse sentido, as estruturas da Rede 

Social (Comissões Sociais de Freguesia e 

Conselhos Locais de Ação Social 1 ), 

juntamente com os serviços de saúde, 

poderão permitir melhor diagnóstico 

local e maior eficiência na resposta às 

necessidades criadas pela pandemia 

pela COVID-19. E outras que se 

manterão passada esta crise. 
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Anexo A 

 
Quadro A: “Árvore” de códigos/categorias referente à análise de conteúdo das sugestões de 
melhoria apresentadas pelas Juntas de Freguesia 
 

Códigos/categorias Nº.  Citações 

Articulação 
interinstitucional   

ANAFRE 1 “Criação de central de compras gerida pela ANAFRE para que as 
freguesias possam adquirir EPIs“ 

Autarquia 36 
“Os Municípios centralizam a informação e as operações, mas fazem 
das Juntas de Freguesia seus funcionários, utilizando as medidas de 
forma essencialmente política.” 

Autoridade de 
Saúde 32 

“A Autoridade de Saúde deve informar as Juntas sobre os casos 
detetados nas respetivas Freguesias” 
“A autoridade de saúde Concelhia devem apresentar indicadores e 
medidas preventivas à propagação da pandemia” 

Governo regional 
e central 16 

“Haver melhor orientação por parte do Governo, no sentido de 
podermos agir, com mais eficácia, directamente à população” 
“Maior abertura e transparência por parte das instituições 
governamentais” 

Proteção Civil 4 “As juntas serem agentes de proteção civil, legalmente e serem 
obrigatoriamente parte das Comissões Municipais de Proteção Civil” 

Unidades de 
Saúde 4 “Facilitar os contactos entre a autarquia e os serviços dos centros de 

saúde.”  
Apoio na 
aquisição e 
distribuição de 
Equipamentos de 
Proteção 
Individual 

100 

“Deveria ser fornecido às juntas de freguesia equipamento de 
proteção individual, tais com máscaras e gel, para estas poderem 
distribuir pela sua população” 
“Compras centralizadas de desinfetantes e equipamentos de 
proteção” 

Apoio 
domiciliário, 
distribuição 
alimentos, 
medicamentos 

8 
“Apoio do estado para auxiliar a população mais envelhecida quer ao 
nível de apoio domiciliário quer ao nível de entrega de equipamentos 
de proteção individual” 

Apoio famílias 
carenciadas e 
comerciantes 

7 
“Disponibilização imediata de um fundo de emergência direcionado as 
freguesias para que estas acudam a população mais carenciada e 
vulnerável” 

Comunicação, 
informação 49 “Com mais informação local, poderiam as autarquias disponibilizar 

meios mais focados e adequados” 

Estabelecimento 
protocolos, 14 

“Criação de parcerias com entidades locais para auxiliar a distribuição 
de material pela população” 
“Precisamos de planos de contingência mais precoces e treinados” 
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parcerias, criação 
planos 

 

   
Recursos   

Controlo de 
custo, stock, 
fornecedores de 
equipamentos de 
proteção 
individual 

64 “Haver mais regulamentação sobre os preços de venda” 

Alargamento de 
recursos humanos 31 “Reforço de verbas para investimento em recursos humanos” 

“Mobilidade de Recursos Humanos” 

Agilização de 
contratação ou 
voluntariado 

8 

“Os recursos humanos (em termos de voluntariado) nestas situações 
também são escassos. O que poderia ser ultrapassado com algumas 
medidas de apoio aos Voluntários.” 
“Agilizar recursos atraves do IEPF.” 

Acesso a 
materiais e 
equipamento 
desinfeção locais 
públicos 

2 

“A higienização dos espaços públicos mais frequentados é 
fundamental - sem produtos e equipamentos em quantidade 
necessária (o município vai disponibilizando de acordo com as suas 
possibilidades) a população está em perigo.” 

Aumento de 
verbas e 
financiamento 

106 
“Dar condições e recursos financeiros ás freguesias, já que são estas 
que estão mais próximas e por isso poder atuar mais rapidamente e 
com menores custos.” 

Acesso a veículos 
ou apoio 
deslocações 

2 “maior capacidade financeira para poder contratar recursos humanos 
e veículos para transporte dos bens aos mais necessitados.” 

Resposta social e de 
saúde   

Funcionamento 
Unidades de 
Cuidados de 
Saúde Primários 

15 “Fecho por tempo indeterminado da Extensão de Saúde na Freguesia” 

Acesso e 
realização de 
testes 

6 “Fazerem os testes de COVID19 a todas as pessoas” 

Recursos 
humanos 2 “Falta de recursos humanos nas IPSS” 

“Existência de mais meios humanos na saúde” 

Funcionamento 
Linha SNS24 1 

“O atendimento do SNS 24, funcionasse com mais celeridade, 
principalmente quando se trata de casos positivos, e a disponibilidade 
de fazer testes de despistagem às pessoas que estiveram em contacto” 

Redirecionamento 
da produção 
industrial 

11 
“Reconversão da indústria nacional para a produção dos EPI's e 
materiais necessários, assumindo o estado o controle dos preços 
praticados.“ 

Valorização do papel 
da Junta de 
Freguesia 

7 
“O papel das Juntas de Freguesia, especialmente as pequenas e 
interiores, é muito importante na sensibilização, proteção civil e 
manutenção da ordem pública” 
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