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Como informámos na nossa Circular Informativa n.º 25/2020, apresentámos
ao Senhor Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Dr. Pedro
Siza Vieira, um conjunto de medidas urgentes que consideramos cruciais
para a proteção da atividade e dos postos de trabalho do Setor. Entre as
propostas, algumas especíﬁcas para o Setor deixámos sublinhadas. Das 25
propostas apresentadas, muitas foram já incluídas nas medidas
governativas.
Na continuação do trabalho de sensibilização, apresentámos em 1 de abril de
2020 novas preocupações e medidas que consideramos da maior atualidade,
face ao Estado de Emergência em curso. Com esta carta evidenciámos a
importância da indústria de AVAC&R no bem-estar dos cidadãos e no
funcionamento da sociedade em geral.
O combate à pandemia de COVID-19 exige o cumprimento estrito das
orientações e determinações das autoridades sanitárias. Em algumas zonas
geográﬁcas do nosso território, inclui ordens governamentais para limitar os
movimentos de pessoas e o encerramento de fábricas.
Com medidas que limitam o movimento de pessoas em vários círculos, o
funcionamento dos sistemas de aquecimento, arrefecimento, ventilação e
fornecimento de água quente é igualmente importante para garantir o bemestar de todos. Embora tal seja óbvio quando se pensa em hospitais, ou
edifícios de complexidade diversa com serviços que estão necessariamente
operativos, também o bem-estar das pessoas conﬁnadas em suas casas se
torna ainda mais importante numa epidemia e em situação de bloqueio. O
bom funcionamento de aquecimento e arrefecimento é necessariamente
crítico.
Foi neste contexto que reforçámos ao Governo de Portugal que considere a
importância do setor de refrigeração, ventilação, ar condicionado e bombas
de calor para uma sociedade necessariamente em funcionamento e que leve
isso em consideração ao decidir sobre qualquer limitação adicional do
movimento de proﬁssionais ou do encerramento fabril.
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Em detalhe, solicitámos:

1. A

exclusão de instaladores de AVAC&R das limitações de
movimentos para garantir que as empresas possam continuar seu
trabalho relevante.

2. Disponibilizar

equipamentos de proteção aos instaladores de
climatização, a ﬁm de permitir uma operação segura de suas
empresas.

3. Inclusão dos instaladores de AVAC&R na categoria de infraestrutura
crítica (garantindo, entre outros, que os cuidados com os ﬁlhos seja
alvo de apoio público, caso nenhum dos pais esteja disponível para o
assegurar).

4.

Excluir fábricas que fabricam componentes e produtos AVAC&R das
obrigações de fechamento da fábrica.

No site da APIRAC poderão acompanhar as ações que a APIRAC tem vindo a
elaborar, nomeadamente o conjunto de informações relevantes para os
Associados, assim como, neste período que tem sido rico em diplomas e
comunicações sobre o nível de resposta público no combate à COVID-19, a
legislação especíﬁca. O espaço está em permanente atualização.
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