
 
 

“Quase todas as medidas serão renovadas” 

As medidas de prevenção contra a covid-19 atualmente em vigor serão 
renovadas, garantiu ontem Miguel Albuquerque à margem de uma visita 
ao quartel dos Bombeiros Voluntários Madeirenses. 

“Quase todas as medidas serão renovadas”, afirmou, aludindo a decisões 
como a dupla testagem ou a suspensão das competições desportivas 
regionais, que considerou uma “medida acertada”. 

“As medidas podem ser agravadas se a situação se descontrolar”, alertou, 
dizendo que o Governo Regional quer evitar os confinamentos, mas que 
para tal é “essencial que não exista transmissão comunitária”, que ainda 
não se verifica na Região. Na ocasião, o líder do Executivo quis esclarecer 
o conceito de transmissão comunitária. “Quando perdemos o fio à meada, 
quando não sabemos quem infetou quem, e não sabemos as conexões, 
isso chama-se infeção comunitária e a partir do momento em que se perde 

o controlo, a propagação da doença deixa de estar monitorizada e controlada pelas autoridades de saúde. É um 
grande risco que não podemos correr”, vincou. Albuquerque diz esperar “alguma retoma” do setor turístico em 
dezembro, aludindo aos cerca de 70 mil lugares nos aviões até ao final do mês e tornou a exortar a que os jovens e 
emigrantes que regressem à Madeira cumpram escrupulosamente as normas das autoridades de saúde de modo a 
evitar que a conjuntura pandémica resvale para uma situação de transmissão comunitária. “O grande risco que 
corremos é se as pessoas, sobretudo quem regressar do continente, não cumprirem as regras, se houver 
desorganização ou violação das normas instituídas, por exemplo, para as celebrações, se alguns bares e 
restaurantes não cumprirem aquilo que está determinado, então vamos ter problemas”. 

O governante aproveitou o ensejo para elogiar o trabalho desenvolvido pelos operacionais dos Bombeiros 
Voluntários Madeirenses na luta contra a pandemia. "Vim aqui agradecer aos BVM, em particular aos homens e 
mulheres que têm desempenhado um papel muito importante no transporte de doentes covid, agradecer o empenho, 
a dedicação, o sentido de serviço público e obviamente também o risco que têm corrido para benefício público", 
enalteceu.  

 

In “JM-Madeira” 


