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COVID - 19
E Agora?
Hoje, em virtude do estado de emergência Mundial decretado pela Organização Mundial de
Saúde devido á propagação do COVID 19, assistimos a uma realidade que nunca antes
experienciamos. Os receios aumentam, as expectativas diminuem e o desconforto, a incerteza
e o medo, começam a instalar-se na nossa comunidade.
O isolamento social, foi o que se pediu a todos os cidadãos. O Espaço Ó foi pioneiro na
implementação desta medida e no dia 12 de Março, após reunião geral entre os órgãos sociais
da associação e todos os seus empreendedores, as suas portas fecharam-se.
A decisão foi unânime, no entanto, não se prespetivava ainda quais os impactos económicos
que podiam daí advir. Sabíamos quando começara, mas estávamos seguramente longe de
saber quando iria acabar.
Muitos dos nossos empreendedores (residentes e não residentes), tem o seu produto/projeto
direccionado para o turismo/turista, e irão, como todos, sofrer grandes quebras de
rendimentos face à ausência de pessoas, no entanto, surge agora a necessidade de fazer com
que todos estes se reinventem e possam adaptar os seus projetos a esta nova realidade.
Foi esse o desafio que lançámos aos nossos empreendedores e produtores. Na próxima
Edição, apresentaremos, seguramente, algumas soluções.
Por outro lado, e se podemos considerar algum aspeto positivo da situação em que vivemos,
devemos enaltecer o enorme espirito de colaboração e cidadania que surgiu por parte de
muitos residentes e instituições no concelho de Óbidos.
Sendo o Espaço Ó uma Associação de âmbito Comunitário, e face á responsabilidade social da
mesma, através do seu núcleo de Saúde & Intervenção Social, surgiu o Projeto "VAMOS NÓS
POR Sí".
O projeto foi desenvolvido a pensar naqueles que face às circunstâncias difíceis em que
vivemos, correm maior perigo. Querendo proteger a vida dos mais idosos, e dos mais
vulneráveis, associaram-se a este projeto 53 voluntários e 11 parceiros institucionais com o
objetivo suprir as necessidades "destas populações" indo por elas às compras de bens
alimentares, à farmácia ou apenas tratar de outros assuntos como o pagamento de fatura, ou
o envio de correspondência...
A todas as entidades parceiras e a todos os voluntários que se associaram a esta
causa, o meu enorme reconhecimento. OBRIGADO!
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VAMOS NÓS POR SÍ

UM PROJETO A PENSAR NA POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL DO CONCELHO DE ÓBIDOS
Em virtude do Estado de Emergência Mundial decretado pela Organização
Mundial de Saúde devido à Propagação do COVID 19 em Portugal, e após
ter sido declarado situação de Alerta, o ESPAÇO Ó - Associação para o
Desenvolvimento Comunitário do Concelho de Óbidos, desenvolveu em
tempo record o projeto "VAMOS NÓS POR SÍ"
Este projeto foi desenvolvido a pensar naqueles que, face às circunstâncias
que hoje atravessamos, são mais vulneráveis, nomeadamente Idosos e
Doentes Crónicos. O mesmo, prevê a existência de um banco de
voluntários, particularmente jovens entre os 18 e os 30 anos, que, no
período necessário, garanta que quer os idosos, quer os doentes crónicos,
através de uma linha telefónica (912 268 168) de 2ª a 6ª entre as 10H e as
17H possam solicitar que lhe façam as compras domésticas ou a ida à
farmácia levantar a sua medicação, assim como a prestação de outro tipo
de serviço, como por exemplo a ida ao balcão da Junta de Freguesia, ou dos
CTT.
Este programa em poucos dias, consolidou cerca de 53 voluntários, 11
Parceiros Institucionais e 7 Agentes Económicos que se disponibilizaram a
implementar uma "linha verde" de acesso.
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ALGUMAS DAS COMUNICAÇÕES...
O QUE É O ESTADO DE EMERGÊNCIA ?
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