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A vida em sociedade funciona, em boa medida, através de um conjunto numeroso e

diverso de sistemas de práticas sociais e de padrões de comportamento que se foram

dotando  de  relativa  estabilidade  e  aceitação  social  e  que  se  institucionalizaram.

Ganhando legitimidade simbólica e normativa, graças à sua capacidade de dar resposta

a  necessidades  sociais  amplamente  sentidas  e  de  assegurar  uma  conjuntura  de

normalidade,  essas  instituições  sociais  cobrem  praticamente  todos  os  domínios  da

existência humana. 

Apesar do seu caráter aparentemente duradouro, as instituições sociais sofrem o impacto

de circunstâncias adversas de diversa natureza e estão permanentemente em luta pela

sobrevivência. Algumas dessas circunstâncias podem abalar mais profundamente a base

das instituições sociais – mesmo as mais sólidas – como aconteceu com o advento da

modernidade, em que muitas delas, vindas do passado, soçobraram; em outros casos,

elas conseguiram manter-se, eventualmente alterando em parte a sua configuração. As

crises, contudo, independentemente da sua natureza ou duração, ameaçam quase sempre

as  instituições  sociais,  fazendo  colapsar  algumas  e  surgir  outras  de  novo,  em  sua

substituição. 

Ainda mal recuperada de uma profunda crise económica e social no início da década

passada, resultante da adoção de políticas ineficazes de austeridade para debelar uma crise

financeira, a sociedade portuguesa é novamente surpreendida por uma crise de natureza

diversa, mas igualmente profunda – a pandemia de Covid-19.1 A crise pandémica é uma

crise  especial  e  muito  insidiosa.  Desde  logo  pela  sua  invisibilidade  e  pela  sua

imprevisibilidade. Como refere Donatella Di Cesare, “a diferença fundamental em relação

ao 11 de Setembro, por exemplo, é que no 11 de Setembro vimos os ataques às Torres

Gémeas através do ecrã da televisão. E diferentemente da crise financeira de 2008, esta

 Este é o original aceite de um capítulo do livro a publicar pela Conjuntura Atual Editora Como 
Reorganizar um País Vulnerável? coordenado por José Reis, em novembro de 2020.
1 A qualificação deste surto do novo coronavírus como pandemia só passou a ser usada pela OMS a
partir de 11 de março de 2020. 
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pandemia  é  um acontecimento  extrassistémico  […]  a  crise  financeira  fazia  parte  do

sistema, podia-se prever que um dia iria acontecer, enquanto esta pandemia não é interna

ao sistema, vem de fora e constitui — importa sublinhar — uma interrupção, uma cesura

muito  forte  que  ainda  não  elaborámos  devidamente”  (Guerreiro,  2020).2 Depois,  ela

combina fatores biológicos com fatores sociais, de um modo tal que os fatores biológicos

se tornam mais aparentes e mais urgentes e, por esse facto, tendem a ocultar os fatores

sociais  que  condicionam a  propagação  do vírus.  Por  isso,  é  corrente  ouvir-se  que  a

pandemia  é  democrática,  ou  seja,  que  ela  atinge  a  todos.  Mas  não  é  bem assim:  a

probabilidade de se morrer de Covid-19 ou de ficar com lesões orgânicas graves é bem

maior para quem não tem recursos para se defender dela. Como já se previa e os dados

sobre a pandemia vão confirmando, as pessoas mais afetadas por ela são precisamente

aquelas que se mostram mais vulneráveis do ponto de vista das desigualdades económicas

e sociais (Sousa Santos, 2020; Cândido e Tavares, 2020; Caldas et al., 2020). 

1. O problema e as alternativas

A crise pandémica, ao alterar, inesperadamente, os nossos modos de vida, deixou bem

visíveis as fragilidades das instituições  em que confiávamos e fez-nos mergulhar  na

maior incerteza acerca do futuro. A gravidade do surto do novo coronavírus nos locais

onde ocorreu tornou credível a argumentação científica e os conselhos das autoridades

de saúde à população portuguesa, que levaram à aceitação sem grande oposição das

medidas de distanciamento físico, de confinamento e quarentena. Foram estas medidas

que  determinaram  as  tão  profundas  quanto  rápidas  mudanças  nos  nossos

comportamentos e nas nossas instituições sociais. Num primeiro tempo, a prioridade foi

toda para a saúde, numa política de contenção do surto epidémico para salvar vidas.

Mas, pouco tempo depois, surge um outro foco de preocupação, agora com a economia,

praticamente  paralisada  pela  política  de  confinamento.  Apesar  de  haver  hoje  uma

tendência  para  certas  forças  radicalizarem  a  dicotomização  da  crise,  sobrepondo  a

2 Porém, não falta hoje quem tenha um entendimento contrário a este, ou seja, o de que a crise pandémica
é  uma  manifestação  do  “modelo  de  sociedade  que  se  começou  a  impor  globalmente  a  partir  do
século XVII e que está hoje a chegar à sua etapa final” (Sousa Santos, 2020: 22). Por isso, ela só pode ser
vista senão como uma crise sistémica que “não pode ser interpretada como um acontecimento fortuito ou
um acidente […] ao contrário, a velocidade e os padrões da sua disseminação evidenciam a relevância de
fatores sociológicos e geoeconómicos, como os fluxos migratórios e turísticos, a divisão internacional do
trabalho e da produção, a estrutura de interdependências comerciais globais, que põem a descoberto o que
nos estudos epidemiológicos se designou já efeito Boeing” (Caldas et al., 2020: 10). 
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salvaguarda da economia à salvaguarda da saúde ou o inverso, as políticas de contenção

devem manter-se até ser encontrada uma forma eficaz de prevenir e tratar a pandemia,

tentando minimizar os impactos negativos, quer na saúde quer na economia. 

Porém, o que mais nos fez abrir os olhos e pensar na irracionalidade do mundo em que

vivemos foi aquela imagem das frotas de aviões paralisadas nos aeroportos; dos centros

das cidades, mas também dos shopping centers, dos estádios de futebol e dos meios de

transporte,  completamente  vazios;  da  atmosfera  despoluída  das  cidades  industriais

durante  os  períodos  de confinamento;  ou a  constatação de que  a  produção de bens

essenciais, afinal, se concentra num número muito reduzido de países e que o acesso a

esses bens pode ser restringido por quem os produz em situações monopolistas. 

Por arrasto,  ideias que se foram materializando e tornando consensuais ao longo do

tempo,  agora  parecem-nos  algo  insensatas:  concentrar  os  idosos  em  lares,  os

delinquentes  em cadeias,  os  pobres  em bairros  sociais,  os  consumidores  em centros

comerciais,  as  crianças  em  escolas,  creches  e  infantários,  as  famílias  em  torres

habitação. Nestas ideias e nas instituições em que estas se materializaram, prevalece

sempre  uma  mesma  lógica:  massificar,  institucionalizar  e  assentar  para  aumentar  a

escala. E, por mais estranho que nos pareça, essas ideias já foram arduamente criticadas

no passado – quase há meio século – por autores como Adorno, Lefebvre, Bourdieu e

Passeron, Illich, Goffman, Schumacher. 

Quase todos reconhecem que a economia poderá voltar a funcionar,  mas não será a

mesma.  Para alguns, a economia do período pós-Covid será mais frágil,  será menos

inovadora; e será mais injusta, devido à impossibilidade de se garantirem doravante as

mesmas condições para uma globalização ilimitada do capital. Mas dizer isto é dizer

pouco. Apesar da incerteza, existem razões para acreditar que muito pode ser mudado e

num bom sentido,  agora que estão patentes  as fragilidades  do sistema económico e

social  em  que  vivemos.  Para  outros,  a  crise  tende  a  ser  o  ingrediente  vital  para

desencadear uma metamorfose generalizada e de longo alcance. 

Por isso, há que valorizar o potencial de mudança emancipadora das respostas solidárias

populares e das outras economias cuja racionalidade assenta na melhoria da vida das

pessoas e no cuidado pelos outros. 

Se algo de positivo se pode assacar à crise pandémica, porventura será o facto de ela ter

alargado  a  consciência  de  que,  nas  sociedades  atuais,  cada  um  de  nós  depende

3



fundamentalmente do comportamento dos outros, e de que, só por si, ninguém pode

evitar os riscos de contágio. É esta consciência da interdependência social – associada à

notória  incapacidade  das  instituições  sociais  de  responderem  plenamente  às

necessidades urgentes e vitais da sociedade e, em particular, dos grupos sociais mais

vulneráveis – o que dá origem a inúmeras manifestações de solidariedade extremamente

importantes para lidar com os riscos associados à pandemia. 

Em parte, estas alternativas mais não são do que manifestações de uma economia popular

que foi resistindo aos processos de proletarização e de competição mercantil; em parte

elas  radicam  numa  economia  comunitária  que  o  individualismo  possessivo  da

modernidade se encarregou de eclipsar; e, em parte, elas constituem um sábio arranjo de

formas diversas de produzir, trocar e consumir que permitem viver melhor com os outros

e com a natureza. Muitos de nós designamos essa realidade como economia solidária, mas

estamos conscientes de que mais importante do que a designação – o nome que lhe damos

– é a coisa em si – uma outra economia menos competitiva e mais fraterna. 

Numa definição muito ampla, a economia solidária diz respeito às práticas económicas

baseadas no trabalho associado, na gestão democrática e na solidariedade entre iguais,

através das quais as pessoas procuram resolver juntas problemas da existência que cada

qual isoladamente não consegue, e contribuir assim para uma outra economia baseada

mais  na  cooperação  do  que  na  competição.  É  esta  intenção  de  se  mobilizarem

coletivamente para fazer face a um problema que põe em risco não só a saúde mas

também a vida em sociedade que marca as iniciativas da economia solidária surgidas

neste contexto de pandemia. 

Uma questão pertinente é saber se, numa crise como esta que, para ser debelada, exige

um distanciamento entre as pessoas, não fica diminuída a operacionalidade de respostas

que assentem precisamente na deliberação e gestão coletivas e na partilha de recursos.

Cremos que não, por duas razões principais: primeira, porque o distanciamento que se

impõe é físico e não social; segunda, porque os meios de comunicação à distância que

hoje existem estão acessíveis praticamente a toda a gente. Ainda que o distanciamento

físico e a precaução possam ter dificultado um tanto a ação coletiva, a realidade (como

se verá adiante) mostra que muitas das respostas à pandemia e à perturbação por ela

criada surgem precisamente de grupos estruturados em torno da economia solidária.

Enquanto espaços comunicativos, esses grupos têm a capacidade de combinar modos de

agir económico que permitem utilizar de uma forma mais eficaz os recursos disponíveis
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(trabalho, redes sociais, consciência coletiva) para contrariar as condições adversas e

organizar respostas coletivas de primeira linha (Carvalho, 2020). 

O objetivo a que este ensaio procura dar uma primeira resposta é duplo: identificar os

domínios  de  vulnerabilidade  social  gerados  pela  pandemia  e  pelas  políticas  de

contenção,  e  as  respostas  que  surgem da  sociedade  civil  para  minimizar  os  efeitos

negativos nesses vários domínios. 

A  informação  trabalhada  foi  recolhida  da  Internet  através  de  motores  de  pesquisa

orientados para um conjunto de palavras-chave selecionadas em torno dos quatro eixos

da pesquisa: Covid-19, políticas públicas contra a pandemia, vulnerabilidade social e

sociedade civil. Ainda através da Internet, foi criado um observatório de imprensa, uma

base de dados sobre as medidas de política e uma base de dados sobre as respostas

emergenciais,3 tudo a partir do início da pandemia em Portugal.4 

Pelo facto de a  pesquisa ter  sido baseada em análise  documental  e  de as fontes de

informação documental serem inesgotáveis, os resultados só podem ser modestos. Uma

avaliação do impacto das respostas e do seu papel perante o colapso das instituições

sociais (sejam elas serviços públicos, procedimentos usuais, facilidades de vida, rotinas

quotidianas) exigiria trabalho de terreno que não foi possível realizar, designadamente

para conhecer os diferentes aspetos que permitem avaliar a eficácia das respostas. 

2. Breve sinopse das políticas públicas de combate à Covid-19

Sob a invocação de que existia um risco elevado de surgimento de casos de Covid-19, a

Direção-Geral da Saúde (DGS) divulgou, a partir de 25 de janeiro de 2020, as orientações

a serem cumpridas para prevenir  e controlar  adequadamente a epidemia que viesse a

3 As  fontes  usadas  foram  muito  diversas:  sítios  das  Câmaras  Municipais  do  Continente  e  Regiões
Autónomas e da Associação Nacional de Municípios Portugueses; sítios das associações profissionais da
área  da  Saúde;  sítios  das  instituições  de  ensino  superior;  sítios  de  organizações  da  sociedade  civil,
organizações  cívicas  e  humanitárias  e  organizações  de  economia  social  e  solidária;  redes  sociais
(Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp) e blogues. 

4 Segundo um estudo do ISCTE (Cardoso  et al.,  2020)  os  meios  de  comunicação  social  deram uma
cobertura muito ampla e intensa sobre o coronavírus, ao passo que as redes sociais só o fizeram muito mais
tarde, embora com mais intensidade. “Até final de fevereiro, a quantidade de posts, tweets e retweets que se
referem  ao  coronavírus  é  relativamente  reduzida.  Mas,  a  partir  dessa  data  –  e  sobretudo  no  dia  da
confirmação dos primeiros casos em Portugal, a 2 de março – o assunto foi amplamente abordado nas redes
sociais”. 
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ocorrer em Portugal,5 designadamente a elaboração de planos de contingência, quer para

as empresas,6 quer para os empregadores públicos,7 quer ainda para estruturas residenciais

para idosos (ERPI),  unidades da Rede Nacional  de Cuidados Continuados Integrados

(RNCCI)  e  outras  respostas  destinadas  a  pessoas  idosas.8 Esses  planos  deveriam

responder a três questões basilares sobre: (1) os efeitos que a infeção de trabalhadores

pode causar na empresa ou serviço;  (2) os  procedimentos  para fazer  face a  casos de

infeção;  e  (3) o  que  fazer  numa  situação  em  que  existem  suspeitas  de  infeção  de

trabalhadores. 

O primeiro caso de infeção é confirmado pela DGS a 2 de março, e a  13 de março o

governo declara o “estado de alerta” e aprova um conjunto de medidas que visam a

prevenção, contenção, mitigação e tratamento de infeção, aumentando as possibilidades

de  distanciamento  social  e  isolamento  profilático (Decreto-Lei  n.º 10-A/2020)9 e

limitando o acesso a espaços frequentados pelo público – estabelecimentos, serviços e

edifícios públicos, transportes (idem).10 

5 Estas orientações foram disponibilizadas em: https://www.dgs.pt/corona-virus 

6 Orientação da DGS n.º 006/2020, de 26/02/2020. 

7 O governo ordenou, em 2 de março de 2020, a elaboração de um plano de contingência baseado nas
orientações da DGS para os serviços que ainda o não tivessem feito (Despacho conjunto dos Ministérios
da Modernização do Estado e da Administração Pública, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e
da Saúde n.º 2836-A/2020). 

8 Orientação da DGS n.º 009/2020, de 11/03/2020, atualizada a 27/03/2020. 

9 Ratificado pela Assembleia da República através da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março. 

10 Segundo a OMS são quatro as etapas de combate à pandemia: (1) contenção: as medidas visam evitar
que o vírus  contamine a população  local  (identificação  das  cadeias  de contactos);  (2) mitigação:  não
sendo mais possível determinar a origem do contágio, surge a contaminação comunitária e o objetivo é
evitar as transmissão local do vírus; (3) supressão: não sendo possível cominuir mais a dispersão do vírus,
o objetivo é interromper as cadeias de transmissão, evitando o contacto social e impondo a quarentena;
(4) recuperação: ocorre quando o número de infetados diminui drasticamente e a medida esperada é que
governos se organizem para reestruturar económica e socialmente os países afetados durante o período de
pandemia.  No caso português,  já foram percorridas  as  três  primeiras  etapas  mas, persistindo ainda o
aparecimento de novos casos num crescimento pouco superior a 1%, o governo assumiu uma estratégia
de desconfinamento  limitado,  para tentar  uma recuperação  económica ou, pelo menos,  para  conter  o
agravamento da situação económica do país. 
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Poucos  dias  depois  (18  de  março)  o Presidente  da  República  decreta  o  estado  de

emergência,11 por um período de 15 dias,12 ficando parcialmente suspenso o exercício

dos  seguintes  direitos:  (a) de  deslocação  e  fixação  em  qualquer  parte  do  território

nacional;  (b) de  propriedade  e  iniciativa  económica  privada;  (c) dos  trabalhadores;

(d) de circulação internacional; (e) de reunião e manifestação; (f) de liberdade de culto,

na sua dimensão coletiva; e (g) de resistência ativa ou passiva às ordens emanadas pelas

autoridades públicas competentes. 

A  declaração  do  estado  de  emergência  foi  acompanhada  pela  identificação  de  um

conjunto de procedimentos a adotar generalizadamente pela população a fim de evitar a

propagação do vírus. Por um lado, os cidadãos eram alertados para a necessidade de

adotar cuidados pessoais e regras de conduta adequadas e, por outro, as atividades que

implicassem um risco acrescido de contágio eram interditas e aplicado um plano rigoroso

de confinamento.  A 20 de março,  o governo regulamentou a aplicação do estado de

emergência,  estabelecendo:  (a) normas  de  confinamento  obrigatório  para  maiores  de

70 anos e portadores de doença considerada de risco, e (b) dever geral de recolhimento

domiciliário e dever especial  de proteção para os cidadãos mais vulneráveis,  os quais

passam a só poder circular em espaços e vias públicas (…), por motivos de força maior ou

necessidade impreterível.13 E, a 10 de abril,  é garantido o acesso aos serviços essenciais

de fornecimento de água, de energia elétrica e de gás natural; bem como ao serviço de

comunicações  eletrónicas.14 Com vista  a  manter  os  contratos  de  trabalho  e  a  evitar

despedimentos por razões económicas, durante o período de redução ou suspensão da

11 Através do Decreto n.º  14-A/2020, tendo o governo,  pelo Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março,
procedido  à  regulamentação  da  aplicação  do  estado  de  emergência  decretado  pelo  Presidente  da
República. “O estado de emergência é declarado quando se verifiquem situações de menor gravidade [do
que  as  de  estado  de  sítio],  nomeadamente  quando  se  verifiquem ou  ameacem  verificar-se  casos  de
calamidade pública” (art.º 9.º, da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro). 

12 Esta declaração do estado de emergência foi renovada uma primeira vez por mais 15 dias, através
do Decreto do Presidente da República n.º 17-A/2020, de 2 de abril, acrescentando a suspensão parcial
dos direitos de aprender e ensinar e de proteção de dados pessoais; e uma segunda vez, ainda por 15 dias,
através  do  Decreto  do  Presidente  da  República  n.º 20-A/2020,  de  17  de  abril.  Assim  o  estado  de
emergência viria a cessar no dia 2 de maio. 

13 Através do Decreto n.º 2-A/2020, de 20 de março, e posteriormente através do Decreto n.º 2-B/2020,
de 2 de abril. 

14 Art.º 4.º da Lei n.º 7/2020, de 10 de abril. 
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atividade das empresas, o governo cria, em 26 de março, um regime de  layoff  com a

atribuição de apoios financeiros destinados aos trabalhadores e às empresas.15 

Medidas complementares  foram tomadas  ainda em abril  para apoiar:  (a) projetos  de

contenção  da  propagação  da  Covid-19  em  serviços  essenciais  (apoio  domiciliário,

atividades  ocupacionais,  RNCCI),  através  de  protocolos  com instituições  de  ensino

superior e instituições humanitárias e associações sem fins lucrativos (Portaria conjunta

dos Ministérios do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, da Saúde e da Coesão

Territorial,  n.º 94-C/2020,  de  17  de  abril);  (b) empresas  que  pretendam  estabelecer,

reforçar ou reverter as suas capacidades de produção de bens e serviços destinados a

combater  a  pandemia  (Portaria  do Ministério  de Planeamento  n.º 95/2020,  de 18 de

abril); e (c) atividades de I&D relacionadas com a produção de medicamentos, vacinas,

equipamento  médico  e  hospitalar,  desinfetantes  e  equipamento  de  proteção,  entre

outros,  em  parceria  com  empresas  e/ou  entidades  não  empresariais  (Portaria  do

Ministério de Planeamento n.º 96/2020, de 18 de abril). 

Em  resultado  do  achatamento  da  curva  de  contágio  da  Covid-19,  o  estado  de

emergência  foi  substituído,  a  partir  de  3  de  maio,  pelo  estado  de  calamidade,  que

implicava um elenco menos intenso de restrições, suspensões e encerramentos,16 e um

regime de levantamento gradual das restrições,17 embora fosse mantida a obrigação de

15 Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março.

16 Com esta Resolução: (a) passa a ser admitida a atividade física e a prática desportiva ao ar livre que
não envolva contacto físico, desde que no respeito de regras de higiene e sanitárias;  (b) é alargado o
conjunto de estabelecimentos comerciais que podem estar em funcionamento; (c) são reabertos os balcões
de atendimento dos serviços públicos; e (d) a realização de funerais deixa de ser privada da presença de
quaisquer familiares. 

17 A reabertura dos espaços comerciais e dos serviços deveria ter lugar de forma faseada, a cada 15 dias:
primeiro, a partir de 4 de maio, reabriu o pequeno comércio de rua, lojas e espaços comerciais com menos
de  200  metros  quadrados,  cabeleireiros  e  barbeiros  (sob  marcação),  stands automóveis,  livrarias,
desportos individuais e repartições de finanças; depois, a partir de 18 de maio, reabriram as creches e
foram retomadas as aulas presenciais dos 11º e 12º anos, além dos restaurantes (com lotação reduzida),
cafés e pastelarias, estabelecimentos comerciais com 400 metros quadrados e alguns espaços culturais de
espetáculos (Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/2020, de 17 de maio); depois, a partir de 1 de
junho e até 14 de junho, reabriram as restantes lojas, incluindo as dos shoppings e as lojas do cidadão e
retoma-se o ensino pré-escolar e atividades de tempos livres (Resolução do Conselho de Ministros n.º  40-
A/2020,  de  29  de  maio);  depois  ainda  a  partir  de  15  de  junho  e  até  28  de  junho,  é  decretado  o
encerramento das instalações e estabelecimentos de atividades recreativas, de lazer e diversão, culturais,
desportivas, espaços abertos, de jogos e apostas, de bebidas, termas e spas (Resolução do Conselho de
Ministros n.º 43-B/2020, de 12 de junho). 
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escrupuloso cumprimento das medidas de distanciamento físico e um dever cívico de

recolhimento domiciliário 18. 

Esta  mudança  expressa  também  o  reconhecimento  pelo  governo  da  necessidade  de

“iniciar a fase de recuperação e revitalização da vida em sociedade e da economia”. No

entanto, existindo o risco de que o levantamento gradual das medidas de confinamento

conduza a um aumento dos novos casos de infeção, o governo assumiu o encargo de

assegurar um acompanhamento constante dos dados epidemiológicos e de garantir uma

comunicação  clara  e  atempada  para  com os  cidadãos  e  as  empresas  (Resolução  do

Conselho de Ministros n.º 33-C/2020, de 30 de abril).19

Finalmente,  para acelerar  a retoma económica e “controlar a pandemia sem matar a

economia” foi aprovado, em 6 de junho, um Programa de Estabilização Económica e

Social, que institui um conjunto de medidas em quatro domínios de intervenção: o da

proteção social e apoio ao rendimento das pessoas; o da manutenção do emprego e da

retoma  progressiva  da  atividade  económica;  o  do  apoio  às  empresas;  e  o  da

simplificação  da  atuação  da  Administração  Pública  e  dos  tribunais  (Resolução  do

Conselho de Ministros n.º 41/2020). 

3. Os domínios críticos da vulnerabilidade

Em  boa  medida,  o  agravamento  da  vulnerabilidade  social  decorre  não  tanto  da

pandemia em si, mas das medidas que foram adotadas para contê-la, e que variam de

restrições relativamente brandas à mobilidade e às reuniões públicas até à obrigação de

confinamento completo (com penalização do seu incumprimento), que vieram paralisar

a maior parte da atividade económica. As mudanças ocasionadas pela pandemia e pelas

políticas  para a combater tomaram conta de,  praticamente,  todos os aspetos da vida

18 A população deve cumprir esse dever, dando primazia às atividades, decisões e deslocações que não
impliquem um contacto social alargado. A Resolução identifica uma elevada gama de situações (23) em que
as deslocações  se enquadram neste  objetivo (art.º 3.º)  e,  no mesmo sentido,  o  exercício  profissional  é
mantido em regime de teletrabalho sempre que as funções em causa o permitam. Em espaço público ou em
estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços, deve ser de cumprimento obrigatório um conjunto
de regras de ocupação, permanência e distanciamento físico (art.º 10.º). Outras atividades são ainda objeto
de regulamentação restritiva, tais como as atividades culturais e artísticas, as atividades recreativas, de lazer
e diversão, as atividades físicas e desportivas, os serviços públicos, os serviços de restauração ou de bebidas,
e os funerais (Resolução do Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril). 

19 É  neste  sentido  que,  em  22  de  junho,  perante  o  agravamento  da  situação  pandémica  na  área
metropolitana  de  Lisboa,  são  definidas  regras  especiais  para  esta  região  (Resolução  do Conselho  de
Ministros n.º 45-B/2020, de 22 de junho). 
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social, alterando as situações de risco e pondo em causa as formas de proteção a que

estávamos  habituados,  desde  os  procedimentos  de  autocuidado  que  já  tínhamos

rotinizado até às instituições que tinham sido criadas para nos protegerem. 

No sentido alargado de vulnerabilidade que adotamos, os domínios críticos de resposta

são muito diversos. Numa enumeração meramente exemplificativa,  mas adequada ao

objetivo  deste  ensaio,  eles  compreendem  seguramente:  (a) os  sistemas  de  proteção

contra  o  contágio;  (b) os  efeitos  do  confinamento,20 do  “distanciamento  social”

(designação oficial do distanciamento físico) e da “etiqueta social”; (c) o acesso a bens e

serviços básicos;  (d) a  incompressibilidade  das  despesas  essenciais;  (e) a  quebra dos

rendimentos;  (f) a  ausência  de  procura  e  o  difícil  escoamento  dos  produtos;  (g) a

necessidade de organizar respostas rápidas e eficientes (dificultada por falta de recursos

humanos e materiais, informação fiável,  meios de comunicação, etc.);  (h) a incerteza

sobre o comportamento da pandemia e o efeito das políticas; e (i) a falta de experiência,

de conhecimento ou de ideias de como sobreviver em contexto de pandemia. 

Perante a novidade, o conhecimento acumulado sobre epidemias estava incapacitado de

dar respostas confiáveis e, por isso, exigindo tempo para dominar o novo desconhecido,

os especialistas limitaram-se a dar conselho com base em experiências anteriores e em

princípios de bom-senso e a rodear-se de cautelas e hesitações que, de alguma forma,

prejudicavam  uma  aceitação  generalizada.  Muita  da  margem  de  incerteza  sobre  as

condutas  a  tomar  acabou por  ser  coberta  pelas  informações  de  organizações  locais,

líderes de opinião, meios de comunicação social convencionais e redes sociais, muitas

vezes contraditórias entre si e pouco sustentadas em argumentação rigorosa ou credível. 

As novas situações de risco, para as quais o autocuidado e as instituições protetoras

pouco ajudavam, colocaram uma grande pressão sobre todos (cidadãos individualmente

e  associações  cidadãs,  Estado  central  e  local,  agentes  económicos,  profissionais  de

saúde e  de serviços  básicos,  dirigentes  de serviços  essenciais)  para  a  descoberta  de

respostas adequadas. 

A vulnerabilidade ao contágio e à doença passou a demarcar grupos da população em

função do risco de contrair/transmitir  a  doença,  correspondendo o nível  máximo de

vulnerabilidade aos profissionais de primeira linha que não podem escapar ao contacto

20 Incluindo  a degradação  física e  emocional,  a  difícil  articulação  entre  vida familiar  e de trabalho
(e teletrabalho),  a  convivência  permanente  de  pessoas  do  agregado  familiar  com  rotinas  de
relacionamento distintas. 
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com a população infetada, à população idosa ou com reduzidas defesas do organismo, à

população pobre sem condições para um confinamento sanitário eficaz e à população

sem laços familiares ou fora das redes sociais de solidariedade. Numa segunda linha da

vulnerabilidade  concentram-se  categorias  sociais  mais  vastas,  obrigadas  ao

confinamento e ao distanciamento social ou outras medidas de mitigação da pandemia

próprias dos estados de alerta, emergência e calamidade, apesar de existirem medidas

para compensar esses efeitos postas em ação pelo governo. 

Importa referir que as regras de confinamento impostas salvaguardavam o acesso a bens

e serviços essenciais. Assim, a declaração de “estado de emergência” veio impedir a

suspensão do fornecimento dos serviços públicos essenciais de água, energia elétrica,

gás natural e comunicações eletrónicas (Lei n.º 7/2020, de 10 de abril) e, mais tarde, a

declaração  de  “estado  de  calamidade”  veio  alargar  bastante  a  lista  (Resolução  do

Conselho de Ministros n.º 33-A/2020, de 30 de abril).21 

4. A ação solidária: atores e respostas

Apesar do que ficou dito acima sobre as motivações que estão por detrás das respostas

que a pandemia suscitou por toda a parte, faz sentido usar a designação de ação solidária

para o conjunto das iniciativas orientadas para a produção dessas respostas. Ao longo

deste  texto  iremos  fazendo  uma  apreciação  crítica  que  nos  permite  distinguir  as

manifestações  de  uma  solidariedade  mais  paternalista  e  filantrópica  das  de  uma

solidariedade mais igualitária e democrática, bem como as de uma falsa solidariedade,

no sentido em que as respostas a problemas comuns se explicam melhor pelas vantagens

particulares  oportunisticamente  retiradas  da  intervenção  do  que  pelos  apregoados

propósitos altruístas. Mas, sobre este assunto, temos a consciência de que um juízo sério

21 Ela compreende os serviços de restauração e bebidas, apenas em regime de take-away ou entrega ao
domicílio; os super e hipermercados; as padarias, os serviços médicos, bem como farmácias e locais de
venda  de  medicamentos  não  sujeitos  a  receita  médica;  estabelecimentos  de  produtos  médicos  e
ortopédicos;  oculistas;  estabelecimentos  de  produtos  cosméticos  e  de  higiene;  estabelecimentos  de
produtos naturais e dietéticos; serviços postais; papelarias e tabacarias; espaços de jogos sociais; clínicas
veterinárias;  estabelecimentos  de  venda  de  animais  de  companhia  e  respetivos  alimentos;
estabelecimentos de venda de flores,  plantas,  sementes e fertilizantes;  estabelecimentos de lavagem e
limpeza a seco de têxteis e peles; drogarias; lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de
bricolage; estabelecimentos de manutenção e reparação de veículos automóveis e motociclos, tratores e
máquinas agrícolas, bem como venda de peças e acessórios e serviços de reboque; estabelecimentos de
venda  e  reparação  de  eletrodomésticos,  equipamento  informático  e  de  comunicações  e  respetiva
reparação; e serviços bancários, financeiros e de seguros. 
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sobre as motivações exigiria um trabalho de aprofundamento da casuística que ainda

não pôde ser feito. 

Limitamo-nos, portanto, a explorar, numa primeira parte, a proveniência das respostas e

as condições diferenciais de sucesso de que dispõe cada tipo de atores e, numa segunda

parte, iremos um pouco mais fundo na indagação do papel e das agendas que a ação

solidária tem desempenhado e desenvolvido neste contexto de crise pandémica. 

Na identificação dos atores relevantes, pesa o facto de a ação solidária que brota da

sociedade  não  ser  inteiramente  autónoma,  mas  antes  fortemente  condicionada  pelos

contextos políticos, socioeconómicos ou ideológicos em que se move. Concretizando

mais esta ideia, tornou-se claro que as políticas do Estado, tanto central quanto local, as

forças sociais e económicas nos terrenos em que a sua ação se desenrola e as ideias que

a  tecnocracia  sanitária  (os  especialistas  de  saúde  pública)  difunde,  bem  como  a

comunicação  social,  as  redes  sociais  e  ainda  os  marketeers (Marketeer,  2020)

contribuem fortemente para a formatação das ações solidárias. 

Daí que, antes de apresentar as iniciativas que brotam da sociedade (indivíduos, grupos

informais,  coletivos  e  movimentos  sociais,  empresas  e  organizações  não

governamentais) faz todo o sentido começar por apresentar as pressões e os estímulos

institucionais que pesaram sobre a iniciativa cidadã. Por manifesta falta de informação,

apenas será analisado o papel das autarquias (e indiretamente do Estado central) e das

empresas no estímulo às iniciativas locais, individuais ou coletivas. 

4.1. As respostas institucionais

As autarquias locais e a sociedade local

Os municípios portugueses, tal como outras entidades públicas, tiveram de planear a sua

ação para a eventualidade de surgirem infetados de Covid-19 nos respetivos territórios.

Os planos de contingência a que ficaram obrigados incluem, em regra, a par de um

conjunto de procedimentos para gestão da crise sanitária  no interior dos serviços do

município, um conjunto de respostas para reduzir o impacto negativo da epidemia e das

medidas de confinamento na população em geral e em grupos particularizados (grupos

de  risco,  famílias,  serviços  e  empresas,  etc.).  Em alguns  municípios  estas  respostas

foram mais amplas ou mais consistentes, cobrindo mais pessoas e provendo melhor. A

situação excecional em que cada município se via colocado exigia recursos materiais e
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humanos de que não dispunha e, por esse facto, em todos eles houve a necessidade de

mobilizar  voluntários  para  dar  respostas  em  domínios  essenciais  e  de  pressionar  o

governo para os apoiar. 

Do ponto de vista do financiamento, estas respostas envolveram recursos de diversas

origens, desde a utilização de recursos próprios das autarquias, até à mobilização de

recursos particulares (de cidadãos ou de empresas), a candidatura a programas nacionais

ou europeus, a contração de empréstimos ou a realização de despesa não orçamentada

em condições excecionais. A situação de emergência vivida por todo o lado obrigou os

municípios a intervirem nos mais diversos domínios para dar resposta de primeira linha

e,  por  isso,  cedo  os  municípios,  através  da  sua  Associação  Nacional  (ANMP),

solicitaram  ao  governo  regimes  excecionais  para  fazer  face  aos  custos  dessa

intervenção. Em resultado, os municípios passaram a beneficiar, por força de uma lei da

Assembleia  da  República,22 de  um  regime  mais  alargado  de  cumprimento  das

obrigações dos Programas de Ajustamento Municipal, da autorização para ultrapassar os

limites  de  financiamento  previstos  na  Lei  de  Finanças  Locais  23 e  também  de  um

conjunto de isenções e benefícios, da dispensa de formalidades para agilizar a sua ação,

da suspensão da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, de facilidades na

contratação de empréstimos, da suspensão do prazo de utilização de empréstimos, bem

como da regra de equilíbrio orçamental. 

A diversidade  é  a  nota  mais  destacada  da ação solidária  dos  municípios,  apesar  de

muitas das suas regras de atuação em face da pandemia terem como base comum os

planos  de  contingência  de  acordo  com as  orientações  da  DGS (Despacho  conjunto

n.º 2836-A/2020, de 2 de março).  Simplificando muito,  ela integra quatro eixos bem

diferenciados  mas  interligados:  (1) iniciativas  para  conter  a  propagação  do  vírus

(criação de centros de acolhimento temporário – CAT – e de apoio logístico – CAL –

distribuição de equipamentos de proteção individual (EPI) às instituições envolvidas na

luta  contra  a  pandemia  e  de viseiras  de proteção  aos  estabelecimentos  de  comércio

tradicional; aquisição de testes de despistagem do vírus para profissionais e idosos que

apresentem  sintomas  e  para  colaboradores  das  IPSS);  (2) medidas  sanitárias para

22 Lei n.º 6/2020, de 10 de abril.

23 Lei n.º 4-A/2020, de 6 de abril. Mais tarde, a Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, não só veio aditar mais
facilidades, como veio facultar novas, como a moratória nas prestações ao Fundo de Apoio Municipal e na
amortização  de  empréstimos  de  capital,  o  alargamento  às  freguesias  da  possibilidade  de  contração  de
empréstimos ou a prestação de serviços a pessoas vulneráveis sem deliberação prévia do órgão competente. 
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prevenção e  controlo  de infeção (desinfeção periódica  dos  locais  públicos  de maior

acesso, espaço comerciais e centros de saúde, distribuição pela população de  kits de

proteção);  (3) medidas  sociais  para suprir  as  necessidades  básicas  das  populações

vulneráveis 24 (desde  logo,  plataformas  de  mobilização  de  voluntários  para  a  ação

solidária,  linhas  de  recolha  de  donativos,  leilões  solidários  online para  obter

financiamento  para  uma  política  de  apoio  às  vítimas  da  pandemia  e  Fundos  de

Emergência  Social  para  apoiar  famílias  em  situação  de  carência,  ou  de  Fundos

Municipais de Emergência, para dar resposta imediata às necessidades básicas; depois,

serviços de apoio domiciliário – abrangendo produtos de mercearia, medicação e outros

bens de primeira  necessidade – dirigidos  a pessoas idosas,  pessoas com deficiência,

pessoas suspeitas de Covid-19 e em isolamento domiciliário e pessoas em situação de

sem-abrigo; disponibilização gratuita de linha telefónica de apoio psicológico, oferta de

vales  a  famílias  carenciadas  para  aquisição  de  bens  de  primeira  necessidade,  no

comércio  local  do  concelho;  oferta  de  medicamentos  e  de  alimentos  a  famílias

carenciadas; simplificação do acesso ao cartão social municipal, de modo a beneficiar as

famílias  que perderam rendimentos;  aquisição de computadores  portáteis  e oferta de

acesso livre à Internet para alunos com necessidades; programas de animação cultural e

de entretenimento à distância  para jovens,  através do  site do município ou de redes

sociais), (4) apoio à economia local (Gabinetes de Apoio ao Agricultor para facilitar

escoamento de produtos, distribuição de fruta e produtos hortícolas pelas famílias mais

carenciadas,  e  apoio  a  “mercadinhos  de  produtos  agrícolas”  (já  em  período  de

desconfinamento); licenciamento excecional de esplanadas para aumentar a capacidade

de acolhimento de cafés e restaurantes e a segurança dos seus clientes. 

Muitas das respostas em que o município aparece como promotor surgem da iniciativa

de cidadãos isolados ou em grupos (v.g. grupos cívicos de apoio), de agremiações, de

empresas  que  procuram  informação,  infraestrutura  e  reconhecimento  na  Câmara

Municipal,  capazes  de  viabilizar  a  sua  implementação  no  terreno  em domínios  tão

distintos como: prover de bens essenciais  (alimentos,  medicamentos,  etc.)  grupos de

24 Passou a caber às autoridades de saúde, aos municípios, às juntas de freguesia e a outras entidades
públicas, com o envolvimento das organizações da sociedade civil, uma ação concertada para garantir a
prestação de serviços que permitissem a diminuição das deslocações desnecessárias e o cumprimento do
confinamento/isolamento em segurança, nomeadamente a distribuição de alimentação, a distribuição de
medicamentos,  o apoio para higienização pessoal, o apoio domiciliário,  o apoio de saúde mental  e a
disponibilidade de abrigos (Decreto Regulamentar n.º 14/2012, de 26 de janeiro, e Orientação da DGS
n.º 010/2020, de 16 de março). 
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risco ou confinados;25 redistribuir bens essenciais através de caixas solidárias; manter

contacto  diário  com  pessoas  idosas  vivendo  sozinhas  durante  o  período  de

confinamento; promover atividades de manutenção física, recreativas, educacionais ou

culturais, em regine online, para diferentes grupos etários em quarentena; confeção ou

fabrico  de  EPI para  profissionais  de  saúde,  bombeiros,  polícia,  grupos  de  risco,  ou

população  em  geral;  dinamizar  a  economia  local  e  centralizar  num  único  local

informações  relativas  aos  serviços  disponíveis  na  sua  área  através  de  plataformas

informáticas. 

Autonomamente ou em conjunto com a Câmara Municipal, as juntas de freguesia têm

tido um papel decisivo na resposta a emergências e à mobilização e organização das

respostas  locais.  No município  de Lisboa  as  juntas  de  freguesia  criaram uma Rede

Solidária  de  Voluntários  para  ajudar  “desde  pessoas  em  situação  de  sem-abrigo,  a

idosos isolados ou pessoas identificadas  como grupos de risco para a  Covid-19”.  A

mobilização envolve profissões pouco visíveis, precárias e mal pagas numa frente de

combate à pandemia, tais como os cuidadores de idosos em lares, os técnicos de apoio

social, as trabalhadoras da limpeza, os trabalhadores da higiene urbana e todos os que

trabalham nos supermercados, prestando cuidados aos mais vulneráveis e ajudando-os a

enfrentar o vírus, ou garantindo que não falta nada às suas famílias. 

Grupos de moradores  e cidadãos mais ativos  têm tido um papel  muito relevante na

organização das respostas e na deteção de situações de emergência ou prioritárias. Em

alguns casos, são os trabalhadores quem toma a seu cargo melhorar as condições de

proteção para evitar a propagação de epidemia na própria empresa ou organização. As

Ligas de Amigos dos Hospitais revelaram-se particularmente ativas em alguns hospitais.

Em outros casos, profissionais que desempenham atividades especialmente procuradas

em período de crise disponibilizam-se voluntariamente  para prestar  os seus serviços

gratuitamente a pessoas em dificuldade. 

As  pessoas  organizam-se  para  a  entreajuda  em grupos  abertos  que  tomam as  mais

diversas designações – “grupos cívicos de apoio”, “grupos de vizinhos”, “movimentos

solidários”, “redes solidárias”, “redes populares de apoio mútuo”, “brigadas de bairro” –

25 Lojas passam a disponibilizar um serviço de entregas ao domicílio de mercearia e bens de primeira
necessidade para pessoas idosas, ou voluntários encarregam-se da entrega ao domicílio de alimentos e
medicamentos para essas pessoas; uma associação cria uma Rede Solidária do Medicamento para garantir
o acesso a medicamentos prescritos a pessoas que não têm como pagá-los; a Delegação da Cruz Vermelha
Portuguesa cria a Caixa Solidária “Leve o que precise, deixe o que quiser”.
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tendo como principais  destinatários  as  pessoas mais  vulneráveis,  os  profissionais  de

saúde e de outros serviços essenciais, as pessoas confinadas (em particular os idosos, as

crianças  e  os  jovens).  Muito comum foi  a  solidariedade intervicinal,  que mobilizou

pessoas que muitas vezes não se conheciam bem, apesar de morarem no mesmo prédio

ou que só contactavam pelas redes sociais (Monteiro, 2020; Rodrigues, 2020). 

As empresas 

Centenas de empresas, de todas as dimensões e por todo o país, conseguiram concretizar

planos alternativos, ainda que temporários, para reforçar ou dinamizar o seu negócio

neste período de extrema dificuldade, reconvertendo a sua produção seguindo o  new

business  model,  passando  a  produzir  bens  que  a  Covid-19  tornou  de  primeira

necessidade, como EPI, equipamento médico ou separadores acrílicos. Frequentemente,

elas tiveram o apoio de instituições de ensino superior da região. 

Em alguns casos, essa produção era disponibilizada gratuitamente quer aos serviços ou

instituições de primeira linha, quer a grupos de população mais vulneráveis. Em outros,

tratou-se apenas de uma reorientação estratégica para aproveitar novas oportunidades de

negócio. Num caso e noutro, as empresas beneficiaram, intencionalmente ou não, de um

expressivo marketing social. Como refere a analista de um grande blogue de marketing

social: “se o momento é de isolamento físico e de ações emergenciais na saúde pública,

iniciativas  solidárias  são  um respiro  de  esperança  e  humanidade para  as  pessoas  e

também para os negócios” (Gusmão, 2020). Algumas delas puderam também beneficiar

de significativos apoios do Estado, como foram os incentivos ao apoio à investigação e

produção nacional de bens e serviços para combate à Covid-19, através do Programa

Portugal  2020, e  que atingiram os 80% das despesas  elegíveis  a fundo perdido por

empresas nacionais.26 

A par deste universo empresarial importa destacar a ação solidária de muitos micro e

pequenos produtores, comerciantes e artesãos que, mesmo depois do desconfinamento,

estão  a  passar  por  uma  crise  profunda  (Pinto  e  Moreira,  2020).  É  o  caso  dos

comerciantes de bairro, em Lisboa, que conhecendo bem a situação dos seus fregueses

procuraram baixar  os  preços  em vez  de  aproveitar  a  necessidade  para  os  subirem,

“fazendo descontos em vestuário hospitalar, reduzindo o preço do frango de churrasco e

26 Cf. portarias n.os 95/2020 e 96/2020, de 18 de abril. 
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doando  pão”  (MadreMedia/Lusa,  2020).  A  ideia,  segundo  um deles  é  que,  mesmo

saindo “um bocadinho mais pobres, estaremos mais juntos e mais preparados para lutar

e ultrapassarmos esta crise” (ibid.).  Para outro:  “Se hoje estás com dificuldades  em

pagar o pão, tira o teu saco” (ibid.). É também o caso de muitas iniciativas voluntárias,

como o grupo de apoio “Vai Passar”, criado no Fundão envolvendo o comércio local

(mercearias,  supermercados,  pastelarias  e  talhos)  e  doadores  para apoiar  quem mais

necessita de ajuda (Grupilo, 2020). 

As instituições de ensino superior 

Em geral agregando parceiros das autarquias locais, do mundo empresarial e do setor

não lucrativo, universidades e politécnicos tiverem uma resposta, em regra, generalizada

e precoce, convencionando atividades conjuntas para responder aos desafios colocados

pela pandemia: criar plataformas para “disponibilizar informações e práticas, regionais e

internacionais, necessárias à tomada de decisão dos agentes regionais, estudos de apoio

ao desenvolvimento das políticas públicas, bem como apoio à elaboração da estrutura de

acompanhamento;  formularam  recomendações  para  a  definição  de  medidas  e

monitorização  das  Medidas  de  Apoio”  (“Task  Force  Covid19”  UC/CIM),  criar

laboratórios  para  aumentar  oferta  de  testes  (UBI/CHUCB);  criar  um  protótipo  de

ventilador mais simples, barato e rápido de fabricar, que pode ser usado em caso de

emergência (Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas – LIP e

ICNAS – Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde, ambos da Universidade de

Coimbra)  (Redação  as  Beiras,  2020).  Em 31 de  maio  é  lançada  a  plataforma  “UC

Against  Covid-19”,  onde passam a estar  disponíveis todas  as ações e projetos  neste

domínio. 
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As fundações 

Segundo o Observatório  de  Doações  Covid-19,27 as  fundações,  muitas  delas  ligadas

empresas  multinacionais  ou  a  grupos  empresariais,  têm  funcionado  como  doadores

importantes para iniciativas ligadas ao combate aos efeitos da pandemia.28 Os dados

desse observatório revelam que as principais doações em Portugal vêm de campanhas e

que, dentre os doadores corporativos, os mais fortes são as fundações. 

Deste universo misto de cientistas e empresários surgem iniciativas que pretendem tirar

vantagem  desta  cooperação  em  tempos  de  pandemia.  É  o  caso  do  movimento

#tech4COVID19, formado por engenheiros, cientistas, designers, analistas de mercados,

27 Este observatório, promovido por uma consultora privada, visa conhecer quanto foi doado na luta
contra o coronavírus, por quem e com que objetivo. As fundações contribuíram com cerca de 6 milhões
de euros, ou seja, com um terço do produto das doações (com 17,6% o sistema financeiro e com 13% as
associações profissionais). Cf.: https://www.observatoriodoacoes.org/. 

28 É  o  caso  da Fundação  Calouste  Gulbenkian,  que  constituiu  um  fundo  de  emergência  com um
montante de 5 milhões de euros para prestação de ajuda direta às populações mais fragilizadas, desde os
doentes, os idosos, as minorias étnicas,  os refugidos e, em geral, às pessoas em risco de pobreza;  da
Fundação  Oriente,  que  doou  ao  Hospital  de  Santa  Maria  uma  unidade  de  cuidados  intensivos  com
capacidade para 10 camas; da Fundação Champalimaud, que desenvolve estudo com testes serológicos
para  o  SARS-CoV-2;  da  Fundação  EDP,  que  doou  cerca  de um milhão  de  euros,  para  combater  a
pandemia de Covid-19 (aquisição de ventiladores e outros equipamentos para o SNS e EPI para os lares
de idosos; da Fundação GALP que, além de participar da Rede de Emergência Alimentar, financiou a
aquisição de testes, ofereceu eletricidade e gás a IPSS e combustível para veículos de emergência do
INEM e adquiriu caravanas para alojar profissionais de saúde de primeira linha; da Fundação Rui Osório
de Castro (FROC), que disponibiliza 100 mil euros para cuidados prestado às crianças com cancros – um
grupo de risco; da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), que decidiu doar 350 mil
euros para apoiar a Rede de Emergência Alimentar; da Fundação São João de Deus, que está a dinamizar
a campanha solidária “Grão a grão combate-se a exclusão”, para ajudar quem está a “passar fome em
Portugal”, com cabazes alimentares; da Fundação Manuel António da Mota, que em 2020 vai premiar “as
instituições que se distingam no combate à crise epidémica e às suas consequências nas áreas do combate
à pobreza e exclusão social, saúde, educação, emprego, inovação e empreendedorismo social, inclusão
digital e tecnológica e apoio à família”; do Grupo Jerónimo Martins, com um investimento de 320 mil
euros na montagem de uma segunda unidade de cuidados intensivos no Hospital Central do Alentejo; da
Fundação Cepsa, que apoiou as instituições “Comunidade Vida e Paz” e uma associação de Bombeiros
Voluntários com uma doação de combustível no valor de 10.000€; da Fundação Aga Khan, que está a
financiar tradutores voluntários para garantir que os migrantes que residem em Lisboa possam aceder às
principais  mensagens  de  saúde  sobre  a  Covid-19;  da  Fundação Amgen,  biofarmacêutica  pioneira  em
biotecnologia,  que  se  juntou  ao  movimento  #euajudoquemajuda da  Cruz  Vermelha  Portuguesa  para,
através de um donativo de 27 mil euros, adquirir material e equipamento necessário a quem está na linha
da  frente;  da  Fundação  Luso,  que  ofereceu  um  milhão  de  garrafas  de  água  a  várias  instituições  e
organizações que estão na linha da frente no combate à Covid 19 e/ou que prestem assistência a grupos de
risco mais expostos à pandemia; da Fundação La Caixa, que financia projetos inovadores que encontrem
soluções para fazer  face à Covid-19, através  da prevenção,  tratamento, monitorização ou ferramentas
eficazes de diagnóstico; do Banco Santander, que doou cerca de 2,7 milhões de euros para a compra de
ventiladores,  material  médico e máscaras  de proteção,  bem como outras  iniciativas  ligadas ao Banco
Alimentar e à Cruz Vermelha Portuguesa. 
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profissionais  de  saúde,  entre  outras  especialidades, com  o  objetivo  comum  de

desenvolver soluções tecnológicas que ajudem a ultrapassar o desafio da pandemia.29

Lançada em 16 de março, agrupa atualmente mais de 5360 pessoas de 250 empresas

diferentes. É também o caso do grupo  TAIKAI, formado por economistas, gestores e

developers do Porto que pretendem promover uma colaboração ampla entre voluntários,

designers, estudantes, pesquisadores, cientistas da computação, profissionais da saúde,

startups,  desenvolvedores  de  software e  business  developers para  produzir  soluções

criativas para combater a epidemia. 

4.2. As respostas da sociedade civil

Em muitas localidades, as associações são os únicos espaços abertos à comunidade onde

existem condições para organizar respostas a problemas inesperados, como calamidades

públicas (incêndios, ciclones, seca, inundações e, agora, epidemias). O principal trunfo

de algumas dessas formas de associativismo consiste precisamente na versatilidade da

sua atuação, a qual lhes permite um ajustamento fácil e rápido à particular natureza dos

problemas e à particular condição dos destinatários. 

Onde esta informalidade e espontaneidade não existe, a crise pandémica pode ter efeitos

desastrosos sobre a sua capacidade de ajudar devido aos planos de contingência que

ficam obrigadas a respeitar: falta de recursos humanos para desenvolver a sua atividade,

perda de receitas, diminuição da ajuda financeira, dificuldades de tesouraria, suspensão

de serviços  prestados (CNIS, 2020: 24;  Lemos,  2020: 21;  Le Mouvement  Associatif,

2020). Por vezes, esta suspensão de serviços, como no caso das IPSS e Misericórdias

que  detinham  centros  de  dia  para  pessoas  idosas,  obrigou  a  encontrar  soluções

compensatórias – no caso destas instituições sociais  intensificando o serviço de apoio

domiciliário, alargando-o a compras essenciais não só para essas pessoas mas também

para outros idosos dependentes  cuja  família  direta  se  encontrava  confinada (Lemos,

2020). 

Ainda assim, são muitas  as associações  que se envolveram em ações solidárias,  em

regra  respostas  atípicas  e  de  expressão  local,  com  recursos  próprios  ou  por  si

29 Os primeiros produtos lançados destinaram-se a angariar fundos para adquirir equipamento médico
(STOP COVID-19), a criar uma plataforma de serviços de entregas entre amigos e família para facilitar
o transporte de roupa, comida, medicamentos ou outros objetos que necessitem de ser trocados durante o
tempo de contingência (#WeMoveIt) e a oferecer serviços de prestação de cuidados de saúde primários
gratuitos através das suas plataformas (Consultas online). 
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angariados,  incluindo  recursos  obtidos  através  de  programas  nacionais  ou da  União

Europeia.  A  Cooperativa  António  Sérgio  para  a  Economia  Social  (CASES),  que

representa o associativismo social mais institucionalizado e, portanto, com uma gestão

mais pesada, identificou 36 iniciativas de âmbito nacional e 171 de âmbito local  30 que

se  destacam  na  luta  contra  a  Covid-19,  a  maioria  das  quais  visa  a  promoção  do

voluntariado  através  de  plataformas  digitais,  em  diferentes  contextos  (prestação  de

cuidados,  informação,  animação,  ajuda  profissional  ou  técnica)  por  iniciativa  de

associações  profissionais,  instituições  de  ensino,  empresas  ou  grupos  de  empresas,

confederações não governamentais, entidades públicas e parcerias intersetoriais. 

Ainda no domínio das campanhas, já aflorado no ponto anterior, destaca-se a ação da

Rede de  Emergência  Alimentar,  cujo  objetivo  consiste  em apoiar  quem tem baixos

recursos económicos e não tenha capacidade de suportar o custo da alimentação, e foi

criada pelo Banco Alimentar numa parceria com o projeto “Entreajuda”. Este projeto foi

criado  em 2004 para  mobilizar  parceiros 31 e  voluntários  para  ações  contra  a  fome,

assentes em instituições de apoio, como as instituições de solidariedade social, as juntas

de freguesia e outras entidades (Santos, 2020). 

As respostas da economia solidária

Numa definição muito ampla, a economia solidária diz respeito às práticas económicas

baseadas no trabalho associado, na gestão democrática e na solidariedade entre iguais,

através das quais as pessoas procuram resolver juntas problemas da existência que cada

qual isoladamente não consegue, e contribuir assim para uma outra economia baseada

mais  na  cooperação  do  que  na  competição.  É  esta  intenção  das  pessoas  de  se

mobilizarem coletivamente para fazer face a um problema que põe em risco não só a

saúde mas também a vida em sociedade que marca as iniciativas da economia solidária

surgidas neste contexto de pandemia. 

Importa  sublinhar  que,  se  muitas  iniciativas  provieram de  coletivos  que  já  estavam

envolvidos em práticas solidárias (enraizadas em movimentos sociais autónomos e redes

informais de solidariedade, assembleias de moradores ou outras organizações de bairro),

muitas  outras  surgiram de  novo,  devido  à  perceção  de  que  a  sociedade  não estava

30 Cf.: https://www.cases.pt/voluntariado/covid-19/

31 Cerca de 60 em junho de 2020, dentre os quais grandes associações filantrópicas, bancos, grandes
empresas, associações empresariais e até uma cadeia de televisão. 

20



organizada para proteger as pessoas, e de um modo quase espontâneo entre vizinhos,

amigos e parentes, numa solidariedade de vizinhança, a que se tem associado o conceito

de sociedade-providência. 

De uma forma muito  sumária  elas  permitiram,  desde  logo:  consensualizar  (ou  seja,

tornar aceitáveis) as regras de conduta que limitam a nossa autonomia pessoal, tal como

o confinamento ao espaço fechado da casa (uma espécie de “biopoder democrático”);

mobilizar  esforços e recursos para atender às necessidades básicas (por exemplo,  na

recolha de mantimentos,  no fornecimento de refeições para populações em risco, no

fabrico de máscaras para os vizinhos, etc.); intensificar, numa lógica de reciprocidade, a

atenção e os cuidados para aqueles que mais sofrem (por exemplo, através de serviços

pessoais e domésticos feitos sem qualquer remuneração); revitalizar antigas formas de

ação coletiva, baseadas na confiança e na solidariedade entre iguais, para responder às

novas exigências  (por exemplo,  hortas coletivas,  circuitos  curtos de comercialização

entre  consumidores  urbanos  e  pequenos  agricultores  familiares);  e  inventar  novas

formas  de  compromisso  social  para  melhorar  o  bem-estar  das  comunidades  (por

exemplo, através de campanhas de angariação de fundos, de grupos de entreajuda, etc.). 

Importa  sublinhar  que  as  iniciativas  da economia  solidária  consistem num conjunto

amplo  de  atividades  que  estão  fortemente  incrustadas  (a) em  instituições  sociais

assentes em regras de reciprocidade e de redistribuição destinadas a assegurar o sustento

e a  continuidade  das comunidades  ou sociedades  humanas,  (b) em valores  culturais,

morais ou religiosos e (c) em preocupações ambientais (Amaro, 2009: 24-25). Daí que,

nos  exemplos  recolhidos,  nem  sempre  as  dimensões  estritamente  económicas  das

iniciativas estejam patentes. Em resultado disto, a mobilização solidária dá-se em torno

de  interesses  partilhados  pelas  comunidades  (democratização  do  espaço  público,

serviços de interesse comum, promoção da cultura e criatividade locais, preservação dos

recursos alimentares  ou ambientais),  muitas  vezes com o envolvimento próximo das

autarquias locais e de outras organizações não governamentais, como vimos acima. 

O campo coberto pelas iniciativas de economia solidária no contexto de pandemia em

Portugal é,  primeiro,  bastante  vasto e diverso; e,  depois,  muito informal e invisível,

contrastando  assim,  com  grande  parte  das  manifestações  de  solidariedade  expostas

anteriormente, que estão mais institucionalizadas e, portanto, mais visíveis. 
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A invisibilidade  é  também um problema para  quem investiga,  como já  foi  aludido

acima,  pela  dificuldade  de  acesso  a  esta  realidade,  tanto  mais  que  não  existe  em

Portugal  um mapeamento  exaustivo  das  iniciativas  da  economia  solidária.  Por  isso,

usámos uma dupla estratégia para identificar as iniciativas surgidas com a Covid-19:

uma recolha sistemática, mas muito longe de ser representativa, de informação contida

na imprensa, nas redes sociais e nos  sites dos municípios, e uma recolha “em bola de

neve” a partir de casos já identificados ou daqueles constantes de plataformas de uso

público mais conhecidas. 

A fonte mais completa que encontrámos foi o sítio Achata a Curva, inspirado na rede

espanhola Frena la Curva, que entretanto já se espalhou pela América Latina, e onde se

publica um mapeamento colaborativo de iniciativas cívicas no combate à Covid-19, que

se traduzem em ajuda às pessoas pertencentes a grupos de risco e aos profissionais de

saúde que se encontram na linha da frente.  Mas seria incorreto identificarmos todas

essas iniciativas com a economia solidária. 

Na sua origem está a constatação de que a pandemia gerou uma energia cívica muito

forte, que resultou num variado leque de respostas com elevado potencial transformador

e visando garantir o bem-estar, em sentido amplo, das comunidades locais. O principal

objetivo do mapeamento é bem pragmático: facilitar  a comunicação entre quem tem

disponibilidade de ajudar e quem tem necessidades a satisfazer, sejam eles indivíduos,

grupos, organizações ou empresas. 

A amostra, constituída por 187 casos,32 é caracterizada por um conjunto de atributos –

as atividades ou serviços que desenvolvem, a entidade promotora, o âmbito territorial a

data de criação, entre outros – e agrupada segundo uma grelha tipológica dos objetivos,

que inclui  como principais  categorias  o cuidar,  o desenvolver  e o digitalizar.  Muito

sinteticamente,  no  domínio  dos  cuidados estão  incluídas  iniciativas  como:  (1) a

produção e  distribuição  gratuita  de equipamento  de proteção individual;  (2) o  apoio

psicológico gratuito a pessoas em isolamento ou solidão; (3) a ajuda profissional para

esclarecer dúvidas sobre saúde e outra informação útil; (4) o apoio a profissionais de

saúde na disponibilização de alojamento para os profissionais deslocados; (5) a criação

de plataformas digitais para (a) recrutamento de voluntários, (b) apoio alimentar e apoio

domiciliário (em compras de produtos essenciais, ida à farmácia, pequenas reparações,

entrega de encomendas,  passear o cão, recolher o lixo, (c) partilha ou troca de bens

32 Até 7 de julho de 2020.
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alimentares  e  de  outros  bens,  (d) apoio  a  lares  e  instituições  de  apoio  a  idosos,

(e) resposta  a  dificuldades  dos  alunos  (em  equipamento  informático,  software para

ensino  à  distância,  explicações);  (6) distribuição  de  refeições;  (7) entretenimento  e

animação cultural  durante  e  após  o confinamento;  (8) apoio  à  integração  laboral  de

desempregados, refugiados e pessoas com deficiência, através atividades de produção e

transformação. No domínio do desenvolvimento estão incluídas iniciativas destinadas a:

(1) ajuda aos escoamento de produtos de micro e pequenos produtores ou do comércio

local colocados em risco pela pandemia, em geral, através de plataformas informáticas;

(2) produção artesanal de equipamento de proteção individual para venda; (3) oferta de

webinars,  workshops e  palestras  sobre  empreendedorismo,  inovação  e  tecnologia,

capazes  de  promover  o  surgimento  de  respostas;  (4) promoção  das  artes  e  ofícios

através  da  oferta  de  espaços  onde  se  podem  desenvolver  programas;  (5) ajuda  a

profissionais  da cultura  através  de:  (a) plataformas informáticas  onde artistas  podem

lançar  ideias  e  ver  os  seus  projetos  remunerados,  ou funcionar  como um fórum de

diálogo inclusivo do setor artístico e cultural, e (b) divulgação online de espetáculos e

vídeos  de arquivo durante  o período de  quarentena;  (6) ajuda  de educadores  e  pais

através  de  plataformas  destinadas  a  partilhar  ideias  e  metodologias  para  uma

aprendizagem  divertida  e  natural.  No  domínio  da  digitalização estão  incluídas

iniciativas  destinadas  a:  (1) disponibilizar  plataformas  informáticas  que  permitam

encontrar facilmente uma resposta adequada às necessidades surgidas da pandemia (v.g.

enviar bens e objetos a familiares ou amigos, sem sair de casa, mediante o pagamento

de  um  preço  simbólico;  responder  a  dúvidas  e  ajudar  a  solucionar  problemas  em

contexto de pandemia e confinamento; criar um sistema de senhas virtuais que permite

aguardar pela sua vez de atendimento em comércio e serviços em segurança; conhecer e

aceder  aos  serviços  e  às  iniciativas  –  quase  oito  dezenas  –  que  fazem entregas  ao

domicílio  por  todo  o  país);  (2) desenvolver  soluções  tecnológicas  que  ajudem  a

população a ultrapassar o risco de contaminação pandémica; (3) ajudar o combate ao

isolamento social dos doentes internados, por exemplo, facilitando o contacto com as

suas  famílias  e  amigos  através  de  tablets com  software apropriado;  (4) promover  e

melhorar os exercícios físicos em casa; (5) disponibilizar software educativo livre para

o  ensino  e  o  teletrabalho;  (6) disponibilizar  recursos  e  conteúdos  para  o  ensino  à

distância; 8. ajudar a reconverter o comércio tradicional em comércio online. 
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Uma das  limitações  desta  fonte  é  que,  sendo as  iniciativas  autorreferenciadas,  nem

sempre  se  consegue  distinguir  claramente  as  distintas  motivações  que  as  inspiram.

Verifica-se que o cuidar das pessoas pertencentes a grupos de risco e dos profissionais

de saúde que se encontram na linha da frente constitui uma motivação muito presente,

mas o potencial transformador das iniciativas, a vontade de criar estruturas de suporte

mais duradouras e o investimento no reforço dos laços de entreajuda e de solidariedade

democrática não ressalta da informação disponibilizada. 

Uma outra  base  de  dados  com informação  muito  relevante,  embora  circunscrita  ao

concelho de Lisboa, é o mapeamento das respostas “BIP/ZIP COVID 19: Energia em

ação nos territórios”.  Trata-se de um mapa interativo de 62 projetos BIP/ZIP que têm

atividades  de combate  à  pandemia  e apoio solidário  à  população,  envolvendo apoio

psicológico,  informação sobre direitos, construção de redes de apoio, distribuição de

alimentação,  produção  de  material  hospitalar  e  respostas  culturais.33 O  programa

“BIP/ZIP – Bairros e Zonas de Intervenção Prioritária de Lisboa” foi criado em 2011

pela Câmara Municipal  para apoiar  projetos levados a cabo por juntas de freguesia,

associações locais, coletividades e organizações não governamentais,  que contribuam

para  o  reforço  da  coesão  socio-territorial  no  município.  Mais  recentemente,  este

programa orientou-se para as respostas imediatas a dar às comunidades de Lisboa que

estão particularmente vulneráveis aos efeitos negativos da pandemia de Covid-19 no seu

tecido social,  económico e  cultural.  O próprio governo acabou de criar  o  Programa

Bairros Saudáveis, de âmbito nacional, para “dinamizar parcerias e intervenções locais

de promoção da saúde e da qualidade de vida das comunidades territoriais”, tendo em

conta “a necessidade de promover a resiliência sanitária e a melhoria da coesão social,

do habitat, das condições ambientais e da qualidade de vida das comunidades locais”

(Resolução do Conselho de Ministros n.º 52-A/2020, de 1 de julho).34 Neste mesmo

domínio  da  habitação,  importa  assinalar  o  papel  da  Associação  Rés  do  Chão  pelo

Direito  à  Habitação,35 que  criou  a  plataforma  Resposta  Solidária  para  apoiar  quem

33 Cf.: https://forumurbano.pt/covid19

34 Sobre  este  novo programa  cf.  Mota  (2020).  Um levantamento  de  experiências  participativas  em
bairros  sociais  em  Portugal  e  outros  países  pode  encontrar-se  em:
https://docs.google.com/document/d/1aXcIy1nWYkF4EHjDT93ra7nCaJzVBuCsMnMAq9lsdo/edit?
fbclid=IwAR0IchRA6I4nYaLa9_O8l9Zf5QKozTwKi2urk6b_X06eldazCOo_92aXa7g 

35 Cf.: https://www.resdochao.pt/
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necessita de respostas a dúvidas, mas também para denunciar situações de abuso ou

incumprimento no período da pandemia. 

A terceira base de dados – e a mais rica na identificação do papel do associativismo

cidadão nos processos locais  de mudança – é a  que se foi constituindo pelo  Jornal

Mapa, um periódico de informação crítica que se publica desde 2012. Ultimamente ele

tem vindo a publicar uma recolha de iniciativas locais de solidariedade e apoio mútuo

que  mostram  como  os  efeitos  da  pandemia  e  das  medidas  de  confinamento,

distanciamento e etiqueta social para a prevenir os contágios geraram por todo o país

um movimento de entreajuda para dar resposta às novas necessidades, a que chamaram

“pandemia solidária”. A amostra publicada, baseada em entrevistas a atores e dirigentes

locais,  permite  avaliar  para  cada  caso  o  impacto  da  crise  pandémica  na  vida  das

comunidades a que as iniciativas dizem respeito, permitindo, assim, entender melhor os

contextos em que as respostas se geraram. A amostra ilustra ainda a diversidade dos

problemas cobertos por essas respostas (desde a distribuição de bens essenciais, como

alimentação,  roupa,  medicamentos,  até  à  oferta  de alojamento,  educação,  guarda  de

crianças), a capacidade de agregar dinamismos dispersos (sob a forma de voluntarismo

individual,  grupos  informais,  coletividades)  ou  de  reinventar  respostas  para  novas

necessidades por parte de organizações já consolidadas (tantas vezes, elas próprias, em

risco  de  sobrevivência),  um desejo  de  partilhar  recursos  para  o  bem-estar  coletivo

(campanhas  locais  de  angariação  de  fundos,  de  voluntários,  de  cuidadores),  uma

preocupação  generalizada  de  justiça  social  para  com  os  mais  vulneráveis  (idosos,

crianças, minorias étnicas, população migrante ou refugiada) e uma intenção de reforçar

as relações de comunidade através de uma ação coletiva solidária e democrática (Nunes,

2020a e 2020b).36 A maioria destas iniciativas localizam-se no Porto e em Lisboa, mas

36 Fica aqui uma referência sintética às iniciativas mencionadas. No Porto: a Rede Popular de Apoio
Mútuo (que agrega o Centro Social Autogerido, A Gralha, o espaço Rosa Imunda, o Núcleo Anti-Racista
e o Grupo de Apoio à Habitação) promoveu recolha e distribuição de bens essenciais (Moreira, 2020b); o
Porto G (em articulação com Grupo de Partilha da Vida e o Programa Autoestima, ambos de Braga)
promoveram a proteção de trabalhador@s do sexo e migrantes. Em Lisboa – o Centro Social Disgraça (tal
como outros coletivos mais antigos como o espaço Provisório, a Associação RDA 69, a Cooperativa
Mula do Barreiro e as Brigadas de Bairro, cuja crise do confinamento ameaçava a sua sobrevivência)
promoveu,  através  da  sua  cantina,  a  distribuição  de  refeições  solidárias  gratuitas  (Leal,  2020a);  a
Associação Cultural Sirigaita [Lisboa] conjuntamente com a Associação Habita, a cooperativa de eco-
consumidores Bela Rama e outros coletivos, lançou o projeto de rádio colaborativa Rádio Gabriela, para
ajudar a construir comunidade, em tempos de pandemia (Leal,  2020b); a Associação dos Amigos da
Quinta do Ferro (AQF), um bairro degradado do centro da cidade de Lisboa, envolvem-se num projeto de
luta contra a Covid-19 e de luta pelo direito dos moradores de acederem facilmente aos serviços públicos
essenciais de saúde, finanças, registo civil, escolaridade, etc.; na Amadora, um movimento informal de
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este  movimento  de  solidariedade  pandémica  não se  circunscreve  apenas  às  grandes

cidades, como a equipa do Jornal Mapa reconhece e outras fontes usadas amplamente

confirmam. 

A propósito  de alguns destes  casos,  que não podemos apresentar  aqui  com detalhe,

Luciane  Lucas  dos  Santos  refere  que  eles  revelam  “a  sensibilidade  da  Economia

Solidária, nos territórios, em identificar a vulnerabilidade acrescida que a pandemia traz

às minorias – seja na sua capacidade de garantir o atendimento e o acesso contínuo aos

serviços públicos, seja na sua capacidade de enfrentar a precariedade quotidiana diante

das  demandas  e  orientações  dos  governos  locais”  (Lucas  dos  Santos,  2020).  Eu

acrescentaria que a consciência de que em situações críticas, como as de 2011-2014 ou

a da presente crise pandémica,  as comunidades  locais  mais  vulneráveis  sofrem uma

profunda degradação das  condições  de vida – são deixadas  para trás  pelas  políticas

públicas de reposição de rendimentos, são demasiado pobres para iniciarem um projeto

autónomo de recuperação, apenas lhes chegando as migalhas de um sistema assistencial

também ele pobre – torna a economia solidária uma resposta inovadora que, ao mesmo

tempo que investe na autonomia das comunidades, interpela os poderes públicos sobre a

condição subalterna em que a sua população é mantida. 

Para concluir

Perante a pandemia, entre receios e dúvidas, de uma forma mais espontânea ou mais

refletida, numa atitude mais interesseira ou mais altruísta, os portugueses mobilizaram-

se,  em geral,  para  ultrapassar  as  dificuldades  e  criarem as  respostas  necessárias  às

circunstâncias.  Porventura,  diversamente  ao  ocorrido  nos  anos  da  crise  de  2011,  as

motivações  para  ajudar  ultrapassaram as  fronteiras  dos  grupos primários  e  dos  sem

recursos para beneficiar aqueles que, pela sua ocupação, estavam na primeira linha de

combate à pandemia.37 

entreajuda,  Nu Sta Djunto, criou um ponto solidário de recolha e distribuição de bens alimentares  e
alargou-se numa rede que inclui várias associações e coletivos locais – como a Associação Passa Sabi, a
Mira  Ativa,  o  Moinho da Juventude,  a  SOS Racismo, a  Campanha Anti  Racista  de Apoio Imediato
Lisboa, a Associação de Afrodescendentes Djass e a Associação Juvenil Nasce Renasce; finalmente, à
escala nacional, foi fundada a Rede das Livrarias Independentes (RLI), em plena crise originada pelo
confinamento, que agrupa cerca de 95 pequenas livrarias independentes dos grandes grupos livreiros e
editoriais que dominam o mercado português e apostadas na “coesão cultural da sociedade” e na “criação
de um pensamento crítico e livre” (Moreira, 2020a). 
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A recolha que fizemos evidencia um conjunto de aspetos que ajudam a caracterizar a

resposta  solidária  de  primeira  linha,  o  objetivo  que  nos  propusemos:  primeiro,  a

diversidade muito elevada de respostas em praticamente todos domínios da vida social

atacados pela pandemia; segundo, a rapidez com que essas respostas foram organizadas

e postas em ação; terceiro, o bom aproveitamento das capacidades de cada um e dos

recursos à mão para dar corpo às respostas; quarto, um grande consenso em torno destas

respostas permitindo, assim, a mobilização de uma soma notável de recursos; quinto, a

identidade, os valores e os interesses partilhados no seio de pequenas comunidades (de

trabalho,  de  residência,  de  lazer)  preexistentes  que  se  envolveram coletivamente  na

ajuda;  sexto,  uma  interação  frutuosa  entre  cidadãos  e  grupos,  por  um  lado,  e

instituições, por outro, que permitiu agilizar os procedimentos e viabilizar os resultados;

sétimo, a capacidade de iniciativa dos jovens (tal como a de organizações das artes e da

cultura), para a criação de respostas durante o período de confinamento; oitavo, o uso de

ferramentas  informáticas  (por  exemplo,  plataformas  digitais)  e  de  meios  de

comunicação  social  online (por  exemplo,  as  redes  sociais)  como suporte  básico  da

intervenção (Luz e Ribeiro, 2020; Nunes e Damas, 2020); e, nono, o envolvimento de

muitas pessoas que normalmente não aderiam a este tipo de ação coletiva e que abraçam

as iniciativas solidárias de caráter cívico surgidas com a pandemia. 

Contudo, a par destes aspetos agora melhor conhecidos, permanecem muito outros por

conhecer  e  que  respeitam  a  questões  igualmente  importantes.  Não  sabemos,  por

exemplo,  medir  esta  vaga  de  solidarismo:  qual  o  número  de  iniciativas?;  como  se

distribuem  tematicamente?;  e  geograficamente?;  quem  são  os  atores?;  com  que

motivações? Nada sabemos sobre a consistência e durabilidade das iniciativas:  como

surgiram?; quanto duraram?; porque morreram?; com que apoios contaram?; de quem?

Pouco sabemos sobre as motivações e o modelo organizativo delas: qual  a filosofia,

individualista, particularista ou solidária, que as inspira?; qual o tipo de solidariedade de

que  se  alimentam  (para  simplificar:  paternalista  ou  democrática,  vertical  ou

horizontal)?; qual o padrão de organização e de formalização? E sabemos ainda menos

dos impactos por elas gerados: cumpriram o que se propuseram?; tiveram  um caráter

inovador e transformador?; tiveram algum efeito de demonstração?; foram compensadas

por isso?; conseguiram um maior envolvimento das comunidades? 

37 Ainda que nem todos os grupos ocupacionais de primeira linha tenham sido reconhecidos e tenham
beneficiado de ajuda (Hespanha, 2020). 
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Sem resposta  para  estas  questões  e  sem pretender  tomar  um desejo  pela  realidade,

acredita-se que a vaga de iniciativas solidárias de que se deu conta ao longo do texto

confirma  a  presença  de  dois  ingredientes  profundamente  interligados  que,  ao

expandirem  as  capacidades  da  ação  coletiva,  podem  ser  vitais  para  uma  mudança

generalizada e de longo alcance na sociedade portuguesa: o cuidado pelo coletivo e a

solidariedade democrática. 

A preocupação de cuidar dos outros – os mais vulneráveis, os que nos protegem ou

garantem a nossa subsistência – mas também de cuidar de nós, do coletivo que somos e

dos  nossos  territórios  –  através  dos  serviços  públicos  de  bem-estar  e  da  produção

autossuficiente de bens essenciais – foi um tema forte na comunicação social, um tema

recorrente das redes sociais e o motor da maior parte das iniciativas, como se pôde ver.

Uma  economia  do  cuidado,  como  sugere  José  Reis  (2020),  pressupõe  uma  ação

prudente e orientada para melhorar a vida das pessoas e é uma forma de economia

política,  indo do nível  macro  ao local.  Ora qualquer  um dos pressupostos  pode ser

encontrado na atitude de quem se envolveu na resposta às perturbações causadas pela

pandemia, olhando para as necessidades reais das pessoas e gerando recursos fora do

mercado, sem correr riscos desnecessários. 

Já a consciência da forte interdependência das pessoas, não só face aos profissionais de

saúde,  mas  também  face  a  muitas  outras  profissões  ou  ocupações  sem  as  quais

descobrimos não poder sobreviver,  reforçou-se muito durante a crise pandémica,  em

particular na fase de contenção, gerando uma pulsão solidária que está na origem da

maior parte das iniciativas. 

A sucessão  de  crises  generalizadas  e  sistémicas  a  que  temos  assistido  nos  últimos

tempos,  ligadas  seja  ao  sistema  financeiro,  ao  sistema  político  ou  às  alterações

climáticas, além de multiplicar as ações solidárias fez com que estas se concentrassem

em torno de formas alternativas de produzir, distribuir e viver, ou seja, de formas não

estritamente  capitalistas  de  organizar  a  economia.  Os  esforços  de  construir  uma

economia  solidária  que  restaure  as  relações  cooperativas  de  produção  e  a

democratização  da  economia  são  essenciais  para  superar  as  dificuldades  sistémicas,

embora constituam um desafio gigantesco. Mas, como aventava um eminente sociólogo

recentemente falecido, serão as contingências dos eventos históricos e a agência criativa

dos ativistas que irão determinar se, afinal, o potencial para uma política progressista já
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existe  (Wright,  2019).  É  sobre  esta  questão  que  temos  de  continuar  a  refletir  com

melhor informação e metodologias mais apuradas. 
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