
 

 

 

 

RECOMENDAÇÃO 
 

Campanha Especial de Sensibilização – Atividades Agrícolas de Verão 

 

Considerando que: 

1. Estamos a viver um período especial do ponto de vista sanitário, com a necessidade              
de manutenção ou até mesmo intensificação das medidas de contenção da           
pandemia COVID-19; 

2. Aproximam-se atividades agrícolas sazonais que, tipicamente, são participadas por         
muitos cidadãos que vêm de diversas localidades do concelho e até de concelhos             
vizinhos e se concentram em explorações frutícolas, para a apanha da fruta na             
generalidade e para a campanha das vindimas em particular; 

3. Estas deslocações aumentam o risco de disseminação da doença; 

4. Estas atividades são muitas vezes participadas por pessoas que vivem em           
habitações precárias, onde habitam, no mesmo espaço, muitas pessoas. Situação          
que pode ser potenciadora de surtos. 

5. O transporte das pessoas que participam destas campanhas sazonais é, muitas           
vezes, feito em meios e com concentrações que não oferecem segurança neste            
contexto pandémico; 

6. Estas atividades, por força do tempo quente, das condições dos terrenos em que             
decorrem, e da deficiente existência de meios de higienização decorrentes das           
características próprias e tradicionais dos terrenos agrícolas em causa, não          
convidam naturalmente nem à proteção individual, nem às mais elementares          
medidas de higiene. 

 

A Assembleia Municipal de Torres Vedras, reunida em 29 de junho de 2020,             
recomenda: 

1. A colaboração com as autoridades de saúde na concepção de uma pacote de             
recomendações que os donos das explorações agrícolas e promotores das          
campanhas devem adotar de forma a prevenir e evitar o contágio.  



2. As recomendações devem ser divulgadas junto das populações e das empresas           
agrícolas através de uma forte campanha de sensibilização.  

3. A autarquia deve implementar um sistema de acompanhamento sanitário         
permanente, destas campanhas de verão, com o objetivo de prevenir e evitar os             
contágios 

 

Torres Vedras, 29 de junho de 2020 

João Rodrigues 

Deputado Municipal do Bloco de Esquerda 


