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AUTARQUIA JÁ DESPENDEU CERCA DE 1,5 MILHÕES DE EUROS 

NA RESPOSTA À COVID-19  

Desde março que o Município de Mirandela tem como prioridade o combate à covid-19, assim, a 

autarquia pôs em práticas várias medidas de prevenção e apoio baseadas em três eixos de atuação. 

Entre março e dezembro de 2020 foram criadas várias medidas a nível da prevenção e contenção 

à propagação da pandemia, a nível de apoio às famílias e apoio à economia local, resultando 

isto num valor de 1,5 milhões de euros.  

A maioria do investimento feito efetuado na área da saúde, na prevenção e contenção à 

propagação da pandemia. Foram aplicadas medidas como a instalação de um Centro de Testes 

Covid-19, a aquisição de equipamento de proteção individual, a ativação do Posto de Comando 

Operacional da Proteção Civil Municipal, a criação de alojamentos temporários para profissionais 

de saúde, das forças de segurança e outros agentes de proteção civil, lavagem e higienização de 

espaços de atendimento ao público e encerramento de equipamentos municipais de utilização 

coletiva, como museus, cinema, parque infantis e ainda a criação de uma rede de distribuição de 

bens essenciais e medicamentos e de uma plataforma online de serviços municipais. A aquisição 

de testes à Covid-19 é também enquadrada nesta categoria. 

Outra grande preocupação do Município foi o apoio às famílias. Foram aplicadas medidas tais 

como a moratória, por três meses, do pagamento das faturas, comparticipação nas despesas em 

medicação a famílias afetadas pelo COVID-19, foram atribuídos cerca de 850 cabazes a 

agregados familiares que comprovaram a quebra temporária dos rendimentos, acompanhamento 

a todos os idosos georreferenciados pelos programas de apoios aos idosos através das forças de 

segurança e juntas de Freguesia. Foram ainda criadas linhas de apoio psicológico “Estamos 

Ligados” para apoio às famílias e apoio às vítimas de violência doméstica. 

O último eixo de ação caracteriza-se a nível de apoio à economia local. A criação do programa 

“Cartão Comércio Mirandela” e da plataforma digital “Mirandela & Agricultura” de apoio aos 

pequenos agricultores, isenção do pagamento das licenças de ocupação do espaço público 

nomeadamente esplanadas, isenção total dos valores das rendas, nos estabelecimentos encerrados 

no Mercado Municipal, apoio à área da educação, para aquisição de equipamento informático 

para distribuição aos alunos mais necessitados, isenção de custos aos processos de prorrogação, 

de licenças de construção, pelo período de 12 meses, foram algumas das medidas que tentam 

atuenuar os efeitos causados pela pandemia. 

Em 2021, a prevenção e contenção do SARS-COV-2, os apoios às famílias e à economia local 

continuam a ser uma prioridade do executivo liderado por Júlia Rodrigues. 


