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Nota de Imprensa 

Ordem dos Médicos 

“Antecipar para Vencer”

O Bastonário e o Gabinete de Crise para a Covid-19 da Ordem dos Médicos, reunidos 

extraordinariamente para avaliar o crescimento exponencial da atividade na 2ª onda pandémica 

e as graves repercussões no SNS e na vida social e económica do país, vêm realçar o seguinte: 

1. Reforçar que as estratégias de intervenção e de combate à pandemia necessitam de

informação atualizada de qualidade, transparente, coerente e uniforme, indispensável à 

mobilização e envolvimento da população; 

2. Solicitar, à semelhança do que é enviado para a agência europeia European Centre for

Disease Prevention and Control (ECDC), a divulgação da incidência a 14 dias dos novos 

casos por 100.000 habitantes e dos respetivos mapas de risco para todos os concelhos 

nacionais, fundamental para a implementação de medidas mais precisas, a sua 

monitorização e a intervenção determinante do poder local e autárquico; 

3. Alertar para que os atuais concelhos em estado de emergência apresentam uma grande

variação dos indicadores epidemiológicos (por exemplo, entre os 240 e os 960 novos 

casos) e que a disponibilização destes indicadores é crítica para uma intervenção local e 

regional baseada na antecipação, no conhecimento, na transparência e em articulação 

com os outros países europeus; 

4. Antever a necessidade de confinamentos seletivos por NUTS (Nomenclatura das

Unidades Territoriais) a nível regional durante, no mínimo, 2 a 3 semanas, privilegiando a 

manutenção da atividade, ajustada ao nível de risco, dos sectores primários e 



Romana Borja-Santos  
Assessora de Comunicação/Bastonário da OM 
romana.santos@ordemdosmedicos.pt 
 

secundários, do comércio de bens essenciais, das creches e do ensino pré-escolar e 

primário; 

5. Garantir os meios necessários à implementação das medidas de prevenção e controlo,

nomeadamente nos transportes públicos, bem como, fiscalizar o seu correto 

cumprimento; 

6. Esclarecer com urgência a discrepância de valores da capacidade total do SNS,

nomeadamente a nível de internamento em enfermaria e em cuidados intensivos; 

Terminamos reiterando a mensagem de serenidade e de responsabilidade essencial à adesão e 

cumprimento das medidas de proteção individual e coletiva. Só, assim, é possível achatar a 2ª 

onda e minimizar o impacto desta avassaladora crise sanitária. 

Lisboa, 12 de novembro de 2020 
O Bastonário da Ordem dos Médicos 

O Gabinete de Crise da Ordem dos Médicos para a Covid-19 


