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Impacto da pandemia Covid-19 

 

Perante a emergência internacional de saúde pública, declarada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS) devido à pandemia provocada pela Covid-19, e em resposta aos impactos que se 

têm vindo a fazer sentir, foram sendo aprovadas diversas medidas excecionais e temporárias 

para promover a capacidade de resposta das autarquias locais aos efeitos da pandemia. 

 

O impacto da pandemia na atividade municipal refletiu-se em várias dimensões, 

nomeadamente no exercício de competências, na estrutura da despesa e receita e na 

adaptação operacional dos serviços. 

 

A pandemia Covid-19 gerou uma situação de emergência de saúde pública que atingiu de 

forma repentina todos os países, exigindo a adoção de medidas urgentes e excecionais para 

fazer face à situação epidemiológica e às suas consequências. 

 

O Município de Monchique, consciente dos desafios, avançou com ações de prevenção, 

contenção, mitigação e tratamento da pandemia. E, em resposta aos impactos 

socioeconómicos que se têm vindo a fazer sentir, foram sendo aprovadas medidas excecionais 

e temporárias, direcionadas para os munícipes e para a economia local. 

 

Os desafios que se colocaram em 2020 tiveram um impacto muito significativo, quer do lado 

da despesa, quer do lado da receita, assim como, na afetação de recursos humanos. O 

Município de Monchique viu a sua despesa corrente aumentar bem como as receitas a 

diminuir, mas tudo em prol da população e do combate à covid-19. 

 

O Município de Monchique assumiu um papel muito relevante na implementação das medidas 

de mitigação dos efeitos da pandemia, abrangendo uma multiplicidade de respostas de que 

foram beneficiárias as famílias, as empresas e as instituições. 

 

Dando continuidade às orientações da OMS e da DGS, o Município de Monchique elaborou, 

em 2020, um pacote de medidas de contenção, das quais destacamos: 
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Isenção do pagamento de água 

 

As circunstâncias determinadas pela pandemia Covid-19 condicionaram as atividades 

económicas, o turismo, o comércio local e em particular, as famílias. Assim, foi aprovada, em 

Reunião de Câmara de 27 de julho de 2020 e 23 de dezembro de 2020, a isenção do 

pagamento de água com um consumo até 15m3. Em 2020, o impacto desta medida na receita 

corrente do Município foi de aproximadamente 130.000€. 

 

Apoio ao Centro BioMedical 

 

Apoio à aquisição de material e equipamentos para prevenção, contenção, mitigação e 

tratamento de infeção epidemiológica por Covid-19 pela Associação para o Desenvolvimento 

do centro Académico de Investigação e Formação Biomédica do Algarve, 75.000€ conforme 

aprovação de reunião de câmara de 26-05-2020. 

 

Máscaras de proteção para todos 

 

O Município de Monchique disponibilizou gratuitamente máscaras para residentes no 

concelho de Monchique, bem como a todos os funcionários e colaboradores do Município. Ao 

abrigo deste programa, a Câmara de Monchique entregou, em 2020, mais de 40.000 máscaras 

de proteção individual. Os custos com máscaras e desinfetantes, em 2020, ascenderam a 

20.000€. 

 

Apoio financeiro às Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) 

 

A Câmara Municipal de Monchique colaborou e apoiou na cedência de algum material, vulgo 

EPI – Equipamento de Proteção Individual a várias entidades do conselho, com destaque para 

as Instituições Particulares de Solidariedade Social, Santa casa da Misericórdia de Monchique, 

Casa do Povo do Alferce e Centro de dia de Marmelete, que ascendeu a 30.000€, conforme 

deliberação de Câmara de 08-09-2020. 

 

Campanha de Apoio ao comércio local 

 

Foi promovida pelo município uma campanha para apoiar o comércio local no âmbito do 

“Monchique Serra Natal”, mas tendo em consideração a situação de pandemia existente, 
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foram atribuídos mais vales e efetuados sorteios extra, com o objetivo de dinamizar e 

promover o comércio local. Esta iniciativa teve um custo de aproximadamente 12.000€. 

 

Cheques socias carenciados 

 

Atribuição de cheques sociais aos alunos beneficiários da ação social escolar, para utilizar no 

comércio local em alimentação ou outros géneros de 1ª necessidade, no decorrer do 

encerramento das escolas do concelho no período de confinamento. Foram ainda atribuídos 

vales sociais a outros agregados familiares referenciados pelos serviços ação social deste 

Município. Esta medida teve um custo aproximado de 10.000€, em 2020. 

 

Concertos no Sofá 

 

Dinamização de concerto on-line entre maio e julho de 2020, intitulados “concertos no sofá”. 

Estes concertos ascenderam a aproximadamente 7.000€. 

 

Ações de sensibilização/esclarecimento 

 

As ações de sensibilização promovidas pelo Município de Monchique com vista ao 

esclarecimento das empresas, famílias, comunidade escolar e munícipes em geral, foram 

dinamizadas por profissionais do Município e toda a documentação como flyers, panfletos e 

cartazes informativos foram elaborados por funcionários e impressos no Município. 

 

No quadro seguinte é apresentado um resumo do impacto da pandemia, na estrutura de 

custos e na quebra de receita, do Município de Monchique, associada à nova realidade 

vivenciada em 2020: 
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Impacto Pandemia Covid-19 (valores aproximados) 

Despesa Receita 

Descrição Valor Descrição Valor 

Aquisição de bens
1
 80.000,00 € Redução receita - água -130.000,00 € 

Aquisição de Serviços
2
 60.000,00 € Redução receita - refeições  -45.000,00 € 

Transferências e subsídios concedidos
3
 105.000,00 € Redução receita - creche -22.000,00 € 

Remunerações e encargos pessoal afeto
4
 230.000,00 € Redução receita - Serviços desportivos -20.000,00 € 

Cheques sociais
5
 15.000,00 €     

Comércio local
6
 12.000,00 €     

Outras despesas
7
 27.000,00 €     

Total despesa efetuada 529.000,00 €  Total receita não recebida -217.000,00 € 

 

                                                           
1 Nesta rúbrica incluem-se: máscaras, gel desinfetante, fatos, calçado e outros equipamentos 
de proteção, bem como produtos de desinfeção, higiene e limpeza. 
 
2 A rúbrica aquisição de serviços integra os diversos serviços contratados e diretamente 
relacionados à Covid-19, nomeadamente: Serviços de lavandaria para roupa a utilizar nas salas 
de isolamento, “Concertos no Sofá” e transmissões em direto, serviços para preparação de 
zona de apoio à população nas instalações da Escola Manuel do Nascimento, autocolantes 
para chão e placas sinalizadoras, no âmbito da covid-19. 
 
3 A rúbrica Transferências e Subsídios Concedidos respeita a uma transferência (2 tranches) ao 
Centro BioMedical para aquisição de ventiladores e outros equipamentos, assim como a 
transferências para as IPSS´s do concelho, já referidas. 
 
4 Estes valores evidenciam as remunerações e respetivos encargos do pessoal que desde a 1ª 
hora esteve direta ou indireta afeto às ações que tinham como objetivo o controlo, mitigação e 
controlo da pandemia, com destaque para o pessoal da proteção civil, ação social, executivo 
municipal, pessoal da recolha de resíduos sólidos urbanos e motoristas. 
 
5 Cheques sociais para alunos beneficiários de auxílios económicos e outras famílias 
vulneráveis, conforme descrito anteriormente. 
 
6 Campanha para apoio ao comércio local, integrada nas comemorações natalícias e nos 
termos já descritos. 
 
7 O valor apresentado em outras despesas, respeita a folhas e tinteiros gastos em panfletos, 
flyers e cartazes entregues à população residente bem como aos comerciantes no âmbito da 
sensibilização da pandemia covid-19, apoio prestado a famílias infetadas ou familiares diretos 
das mesmas, durante o período de isolamento, quer ao nível da alimentação, higiene ou outras 
necessidades. 


