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Na frente da luta contra a COVID-19

Proteção máxima com
metodologia certificada

Quando a COVID-19 chegou a Portugal, a Servilusa estava preparada. A empresa estudou “o inimigo” e pôs
em marcha um plano para continuar a servir as famílias com profissionalismo e qualidade, em segurança.
A metodologia foi posta à prova e a Servilusa tornou-se na primeira agência funerária com o selo “COVID
Clean”. Por detrás dos métodos, está uma equipa que não baixou os braços e que relata à i-nova com que
armas se protege do novo coronavírus.
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Cristina

Quando a minha mãe faleceu, pensei que “em tempos de COVID-19”, não iria ter o funeral digno que imaginei para
a pessoa mais importante da minha vida. Recorri à Servilusa e, em desespero, pedi ajuda.
Queria despedir-me, queria mostrar uma vez mais o quão era importante para mim e transmiti-o à Servilusa. Foi então
que para minha surpresa, me apresentaram um serviço com inúmeras opções, para uma cerimónia magnifica em tempos
tão difíceis.
Com o número limitado de pessoas que podia participar nesta última homenagem, escolhemos o serviço online
e toda a família assistiu à cerimónia e assim despedimo-nos com a maior dignidade e respeito. Obrigada à Servilusa
e aos excelentes profissionais que a constituem.

Alberto

Considero este vosso trabalho fantástico, fabuloso e agradeço muito. Não tenho necessidade de recorrer a uma linha de
apoio, pois tenho uma rede de verdadeiros amigos que me vão ajudar a ultrapassar esta minha perda. No entanto, sei que
nem toda a gente se pode gabar do mesmo, pelo que esta vossa atitude é de louvar e faz todo o sentido, quer em época
de pandemia, quer numa situação de normalidade. O meu muito obrigado.

Antónia

Agradeço, em meu nome e da minha família, todo o apoio que nos foi dado no serviço fúnebre do nosso pai. Desde o
primeiro contacto, passando pelo velório e funeral até à disponibilização da linha de apoio para familiares, que é de
louvar. Utilizámos este serviço e confesso que foi a atitude correta, pois fomos atendidos por profissionais experientes que
sabem como nos ajudar a tentar ultrapassar a dor e o luto. Obrigada Servilusa.
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editorial

FICHA TÉCNICA

O exemplo é mais contagioso
do que qualquer vírus
“Obrigado por demonstrarem que o exemplo é
mais contagioso do que qualquer vírus.” Foi
esta a frase que escolhemos para colocar na placa de
agradecimento que entregamos a todos os
colaboradores da Servilusa. Graças ao seu
profissionalismo – mesmo perante uma realidade de
incertezas –, ao seu empenho e à sua confiança na
estrutura Servilusa, conseguimos continuar a
oferecer às famílias um serviço digno, profissional e
de qualidade irrepreensível, sem nunca fechar a
porta à comunidade.
Passámos por um processo de implementação,
em tempo recorde, de muitos protocolos e
procedimentos nas diversas áreas – administrativa,
comercial, operacional – e conseguimos fazê-lo
em total segurança, como mostra o resultado
dos mais de 320 testes serológicos, que atestou
que não houve contágios no trabalho, provando
que é possível continuar a atividade funerária e a
cumprir todas as nossas responsabilidades para
com as famílias que confiam em nós. Hoje somos
a única agência funerária com a certificação “COVID
Clean” e sabemos que, apesar de lidarmos no
nosso quotidiano com outras entidades, os nossos
procedimentos são eficientes, adequados e seguros.
Por isso, é preciso continuar a seguir todas as normas,
todas as regras, como até aqui. Ao protegermo-nos
individualmente, estamos a proteger o coletivo.
Como sabemos, a Servilusa, além de se adaptar a
esta nova realidade, teve de saber reinventar-se para
fazer face às circunstâncias impostas pela pandemia
de COVID-19, mas também diminuir ao máximo
o impacto negativo que esta situação tem para as
famílias que precisam
de se despedir dos
seus entes queridos.
Por isso, a Servilusa
procurou soluções e

GV

Paulo Moniz
Carreira
Diretor geral
de negócio

encontrou nos serviços online e no projeto chamadas
de conforto, formas de continuar a proporcionar
às famílias uma despedida digna e em segurança,
mostrando a sua preocupação para com o seu bem-estar na hora do último adeus, mas também no
regresso à nova normalidade.
Todos estes cenários – que implicaram
investimentos na ordem dos 300 000 euros –
geraram uma expetável diminuição da faturação
da empresa, resultante das contingências dos
serviços funerários neste ambiente de pandemia.
Não foi possível proporcionar o conjunto de serviços
únicos, como a cerimónia de homenagem, a música
ou o catering. Não obstante, a Servilusa tem um
projeto de crescimento que não só não pode ser
colocado em causa como contribui para estarmos
ainda mais motivados. Em 2020 temos, tal como
foi apresentado na última reunião geral no início
do ano, a implementação do rejuvenescimento da
marca, bem como projetos de crescimento, com
três crematórios, em Faro, Santarém e Guimarães,
os dois primeiros a inaugurar este verão. Temos
novas aquisições e lojas em vista em todo o país.
Mas temos ainda outros projetos que vão ver a luz
do dia, como o livro de condolências digital e a nova
plataforma digital do Call Center que, juntamente
com o ServiOut2, serão o ponto de partida para o
Customer Relationship Management.
Neste primeiro semestre revelámos ser uma
grande equipa com responsabilidade individual e
coletiva. Não podemos, este ano, como habitual,
ter o nosso tão aguardado dia da equipa, mas
seguramente que estamos prontos para um segundo
semestre cheio de desafios, particularmente na área
da responsabilidade social. Durante o período de
confinamento implementámos um programa de apoio
a famílias economicamente carenciadas, conseguindo
apoiar em necessidades básicas urgentes, mas é
preciso fazer mais e é nisso que estamos também
focados neste segundo semestre, no qual a união será
determinante para o sucesso da empresa.
Em tempo de férias, aproveitemos para recarregar
energias em segurança, tendo sempre em mente a
ideia de que ao protegermo-nos estamos a proteger
o outro.

Propriedade:

Servilusa – Agências
Funerárias, SA
Diretor geral de negócio:
Paulo Moniz Carreira
Morada: Edifício Santa
Teresa, Rua Luís de
Camões, n.º 27, Buraca,
2610-105 Amadora
Tel.: (+351) 214 706 300
Fax.: (+351) 214 706 499
N.º Verde: 800 204 222

Website: www.servilusa.pt
e-mail:
servilusa@servilusa.pt
NIPC: 500 365 571
Capital social: € 1.277 640

Edição:

Conteúdos Criativos, Lda.
Travessa da Palma, N.º 14
2705-859 Terrugem SNT
Tel.: (+351) 912 359 837
E-mail: geral@ccriativos.pt

Periodicidade: Semestral
Tiragem: 1000 exemplares
Publicação isenta de
registo na ERC, ao abrigo
do Decreto Regulamentar
n.º 8/99, de 6 de junho,
artigo 12.º, 1.ª alínea

CONSULTÓRIO: O luto em tempos de pandemia

por Ana Santos, psicóloga clínica e formadora da Associação Portuguesa dos Profissionais do Sector Funerário

“Despedirmo-nos de alguém importante sem podermos ser amparados
em vários ombros e colos; sem ter depois alguém que viu e ouviu o
mesmo com quem partilhar os sentimentos; sem se honrar como se
desejaria; pode, sem dúvida, germinar assuntos pendentes neste luto,
tornando-o difícil de processar. Partilhar o choro, a raiva, a tristeza é
hoje algo circunscrito ou virtualizado. É importante que, perante a
necessidade de adiar algumas questões – como os abraços, a cerimónia,
etc. – estas não fiquem pendentes. Podemos adiar abraçar todos os
que gostam de nós, mas não podemos adiar o que sentimos e o que
pensamos agora. Assim, podemos, por exemplo, reinventar a cerimónia
(cantar para a fotografia de quem perdemos sem público; escolher as

flores mais bonitas que a pessoa adorava; apenas dizer que a adoramos,
que gostaríamos de ter feito mais; utilizar novas tecnologias para
que as pessoas que gostaríamos que estivessem presentes possam
fazê-lo, mesmo que de outra forma, ou adiá-la (imaginar e descrever
pormenorizadamente tudo o que gostaríamos de fazer no momento da
despedida; avaliar se faz sentido fazê-lo posteriormente).
E, claro, é preciso lembrar que as famílias têm sempre a possibilidade
de recorrer às equipas e aos técnicos que já eram da sua referência.”
Pode enviar-nos as suas questões para o e-mail servilusa@servilusa.pt
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em foco

Cães farejam ossos com cinco mil anos

@vedrana_glavas

Em 2015, a arqueóloga Vedrana Glavaš, da Universidade de Zadar,
na Croácia, e a sua equipa estavam a trabalhar na Montanha
Velebit ‒ descobrindo partes de um forte e de uma necrópole
com três mil anos ‒, e encontraram um apoio surpreendente.
A equipa uniu-se à treinadora de cães Andrea Pintar (cuja empresa
Canine Caffe oferece soluções em casos de polícia) e os canídeos
levaram-na a ossos enterrados no século VIII a. C.
A arqueóloga Glavaš, que publicou sua pesquisa em 2018, afirma
que os cães encontraram mais de seis sepulturas únicas, a partir
das quais se identificaram baús de pedra, artefactos e ossos dos
dedos das mãos e dos pés.
Como Glavaš, outros investigadores estão a desenvolver a
capacidade de cães como assistentes arqueológicos. Novas
pesquisas demonstram que um cão adequadamente treinado
pode captar os chamados “aromas da morte” em artefactos com
séculos de idade.

Um dia muito claro
www.youtube.com/
watch?v=4c7kGYgPDys

reportfocusnews.com

A White, White Day (Hvítur Hvítur Dagur) é o título original do filme
islandês que tem surpreendido a crítica cinematográfica internacional,
por espelhar aquilo que os especialistas chamam de “espiral do luto”.
Sem querermos assumir o papel de “spoilers”, podemos adiantar que
a trama é passada numa cidade remota da Islândia, onde um chefe
de polícia aposentado começa a suspeitar que um homem local
tenha tido um caso com sua falecida esposa, que morreu num trágico
acidente dois anos antes. Gradualmente, a sua obsessão por descobrir
a verdade leva-o a colocar-se em perigo e aos seus entes queridos.
Uma história de tristeza, vingança e de amor incondicional, que mostra
as dicotomias e a dificuldade de quem está a passar por um luto
complicado na relação consigo e com o outro.

www.youtube.com/
watch?v=qJXmdY4lVR0

INSÓLITO
Processado pastor que
“ressuscitou” falso falecido
durante funeral
O caso, de 2019, é insólito. Um grupo de agências
funerárias da África do Sul decidiu processar um
pastor que contratou os seus serviços para encenar que
ressuscitava um homem falecido.

Filipinas: Campanha
de sensibilização com urnas

Num vídeo partilhado nas redes sociais é possível
ver o pastor Alph Lukau a gritar a um homem que,
alegadamente, está morto e a pedir para este se levantar
de forma a encenar um milagre, o que acaba por
acontecer. As imagens mostram ainda a comoção das
pessoas que assistiam ao momento.

O presidente da câmara de Lapu-Lapu, nas Filipinas, Junard
‘Ahong’ Chan, decidiu espalhar urnas em vários pontos da
cidade, como estratégia para sensibilizar os cidadãos de que
o novo coronavírus pode ser fatal.
“Fique em casa para não acabar numa urna” foi uma das
frases instaladas por toda a cidade, desde o dia 7 de julho.
A campanha foi lançada na ponte Sergio Osmeña, com
folhetos informativos e adornos funerários. O presidente
da câmara informou que canções fúnebres também serão
tocadas pela cidade para lembrar que a Covid-19 mata.

Além das críticas de que tem sido alvo na Internet,
vários grupos religiosos têm acusado o pastor de tentar
“ganhar dinheiro com o desespero do povo”.
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Luciano Reis

Servilusa investe
em três novos
crematórios

Santarém

horas, e levar logo consigo as cinzas do seu ente querido, após o natural
arrefecimento e tratamento.
Tomando como exemplo a empreitada de Faro, que ascende a 1,130
milhões de euros, tem cerca de 390 metros quadrados e será inaugurada
em setembro, tal como a de Santarém, o edifício integra dois fornos
distintos, um dos quais é crematório e o outro é pirolítico (para resíduos
do cemitério), bem como uma zona de estar e de cafetaria, uma capela
ecuménica, a sala de última despedida e uma sala de tanatopraxia.
Nem tudo foi fácil, pois um dos grandes obstáculos foi causado pela
pandemia da COVID-19, o que levou, aliás, a atrasar a obra de Santarém
em cerca de dois meses. A Servilusa teve de assegurar novas regras para
evitar qualquer possível contágio. Segundo Paulo Carvalho, foi necessário
“reduzir o número de pessoas em obra para controlar o distanciamento”,
mas até à data “não houve nenhum caso, o que permitiu que nada
parasse”, acrescenta.
A outra questão que é transversal é a escassa mão-de-obra. “Há muita
dificuldade em conseguir contratar determinados recursos humanos
especializados e esse tem sido um desafio que temos sentido nas obras
em curso”, afirma o diretor de projetos e ativos. De qualquer forma,
estas duas obras, no Sul e no Centro do país, estão na fase de conclusão,
enquanto que a de Guimarães, no Cemitério de Monchique, arrancou
agora para a primeira etapa de movimentação de terras, estando prevista
a sua conclusão para daqui por um ano.
Com os projetos de Faro, junto ao novo cemitério, de Santarém, junto ao
cemitério dos Capuchos, e de Guimarães, no cemitério de Monchique, os
quais se juntam aos outros sete em funcionamento (Elvas, Rio de Mouro,
Póvoa de Santa Iria, Cascais, Leiria, Figueira da Foz e Porto) a Servilusa
posiciona-se como líder na gestão dos crematórios em Portugal.

Faro, Santarém e Guimarães são os próximos
concelhos a beneficiar de crematórios construídos
e geridos pela Servilusa. Estas são apostas que
permitem à empresa continuar o seu plano
de expansão, mas também cumprem o desígnio
da Servilusa de contribuir para o desenvolvimento
do setor e das comunidades.
T: Ana Sofia Varela

Ana Sofia Varela

Guimarães

DR

A construção de três novos crematórios situados em Faro, Santarém
e Guimarães são o maior investimento que a Servilusa contemplou
para 2020, numa aposta clara de expansão que vai ao encontro da maior
procura que se tem verificado em Portugal por este processo.
A qualidade e o rigor são comuns a todos os projetos, dos quais se
destaca a sala da última despedida que permite ao cliente acompanhar
até ao último momento o seu ente querido. “É algo fundamental e que nos
diferencia, pois torna possível visualizar a entrada da urna no forno, através
de duas opções. O familiar pode estar na sala adjacente e vê através de
uma janela em vidro, cuja cortina se fecha quando a cerimónia termina ou
pode acompanhar a partir de um LCD colocado na capela, porque haverá
uma câmara a apontar para o forno e a transmitir”, explica Paulo Carvalho,
diretor de projetos e ativos da Servilusa, à i-nova.
Esta é uma característica que, a par de muitas outras, diferencia o serviço
que a Servilusa oferece em relação a outras empresas do setor. Outro
dos aspetos é que estes novos crematórios terão todas as comodidades
para que os familiares possam esperar, durante aproximadamente duas

Faro
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A Servilusa
está mais moderna
Modernidade e versatilidade sem perder a materialização dos valores da Servilusa. Este foi
o principal desafio no processo de atualização da identidade de uma empresa orientada para
a inovação e para a vanguarda do setor funerário. O resultado está à vista e prova que é sempre
possível inovar, principalmente quando se seguem valores que nunca “saem de moda”.
T: Vanessa Bilro

Já o desafio era alcançar esse objetivo de modernização, sem
perder as características de imagem “friendly”, de fácil memorização
e que reflete os valores da empresa. Dada a exigência e a importância
deste projeto, todos os pormenores foram questionados e
estudados, antes mesmo de a Servilusa abrir concurso para
selecionar que parceiro teria a responsabilidade de materializar a
nova identidade da empresa mais inovadora do setor funerário.
“Foram precisos três meses para selecionar a empresa que iria
trabalhar connosco e, depois de encontrarmos o parceiro certo,
demorámos seis meses a concluir o processo. Foi feito inicialmente
um estudo de mercado e um focus group e concluímos, entre
outras questões, que a flor continuava a ser importante, pelo seu
simbolismo, já que representa a forma escolhida para as famílias
prestarem homenagem aos seus entes queridos”, explica Paulo
Carreira. E acrescenta: “O resultado foi apresentado aos acionistas,
que se identificaram com a nova identidade, tendo sido decidido
retirar a designação ‘Grupo’ do logótipo,
por se ter concluído que não
apresentava mais-valia na
construção da marca.”

Em 2003, a Servilusa chegou ao setor funerário nacional e este
nunca mais foi o mesmo. A empresa mostrou que é possível
prestar um serviço delicado, atenuando a carga pesada que lhe é
inerente, a começar pela imagem, mas sem perder a solenidade. No
entanto, o que foi uma revolução, na altura, só continua a estar na
vanguarda se evoluir. Foi por isso que este ano a empresa
apresentou “a sua nova cara”, piscando o olho às oportunidades do
mundo digital.
“Na era digital e com o crescimento exponencial que a Servilusa
tem vindo a registar nos últimos quase 20 anos, é imperioso que
a imagem da empresa continue a refletir o espírito inovador e, ao
mesmo tempo, profissional, humano, transparente e solidário.
Assim, decidimos atualizar a nossa identidade, materializando
a evolução dos tempos, mas também do setor, como fruto do
trabalho e do investimento da Servilusa”, contextualiza o diretor
geral de negócio da empresa, Paulo Moniz Carreira.
Necessidades de uma empresa vanguardista
Entre as principais necessidades, de acordo com este responsável,
“estavam a criação de uma imagem de mais fácil leitura, com
aplicação a vários formatos, que fosse integradora de todas as
marcas que se juntam à Servilusa e que fosse reconhecida pelos
diferentes targets, correspondendo às exigências das novas
gerações, que já fazem parte do grupo decisor e influenciador,
ou seja, que participam no processo de tomada de decisão e que
procuram a maioria dos serviços, incluindo o funerário, através
de plataformas digitais”. Assim, como ponto de partida
para a nova identidade estava a modernização da
imagem, a começar pelo logótipo e todos os
seus elementos.
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Nova imagem em todos os espaços
até ao final do ano
A empresa escolhida foi a 5002, “pois foi a que mais se aproximou
daquilo que pretendíamos, tendo em conta o briefing inicial”,
sublinha, por seu turno, Carlos Martins, diretor comercial e
marketing da Servilusa. Este responsável destaca, entre as
principais alterações ao logótipo, “a atualização da flor, que ganhou
presença e realce ao separar-se do “S”; e a apresentação do nome
Servilusa a uma só cor, deixando de ser a junção de duas palavras,
para passar a ser uma marca”.

A frota automóvel já exibe o novo logótipo, sendo que, adianta
Carlos Martins, “tem agradado aos colaboradores e às famílias,
revelando-se muito mais fácil de trabalhar, particularmente nas
plataformas digitais”. A atualização da nova identidade está a ser,
ressalva o diretor comercial e marketing, “gradual, sendo que as
primeiras lojas já abriram portas com a nova imagem [ver páginas
20 e 21]”. “Esta nova imagem, além do logótipo, inclui também uma
nova grelha de cores nos pontos de contacto com o cliente, bem
como novas soluções gráficas”, acrescenta Carlos Martins. E conclui:
“Até ao final do ano, a nova imagem estará implementada em toda
a empresa.”
5002: a empresa que materializou a ideia
Para a empresa que materializou as ideias, este também foi um
grande desafio, nas palavras de Jorge Coelho, responsável pela
área criativa da 5002: “A sensibilidade do tema foi, sem dúvida,
o maior desafio deste projeto. Do ponto de vista criativo e do
desenvolvimento gráfico estávamos perante um rebranding,
no qual, como sempre, era importante rejuvenescer a marca,
aperfeiçoá-la, dotá-la de novas características e valores de
modernidade, sem, no entanto, esquecer o património e a história
já construída. A grande dificuldade residiu então na abordagem
ao tema. Como modernizar visualmente uma marca central no
setor, sendo o setor o funerário? Como dar visibilidade, relevância
e brilho a uma marca que precisa de ser também discreta, solene
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e respeitosa? Por um lado, temos a necessidade de afirmação da
marca, que não pode passar despercebida; por outro, o ambiente e
a solenidade dos vários momentos fúnebres onde, pelo contrário,
temos de colocá-la com todo o respeito e solenidade que o evento
merece. Como brilhar, sem ofuscar?”
Responder a estas questões implica conhecer a marca e a
empresa. E depois de se conhecer a Servilusa já não se olha para
o setor funerário com os mesmos olhos. “Redesenhar uma marca
dá-nos, efetivamente, a oportunidade de conhecer em detalhe
a empresa e os seus valores. Este processo fez-nos perceber que
a Servilusa é uma empresa focada no sucesso e na qualidade,
mas onde as pessoas, os seus sentimentos e o cuidado que
merecem neste momento difícil são o centro de toda a atividade.
A preocupação com as pessoas e o humanismo e respeito com
que tudo é tratado foram um ponto que marcou a nossa visão da
empresa”, reconhece este responsável da 5002.
Olhando para o resultado, Jorge Coelho não tem dúvidas de
que “a Servilusa é hoje uma marca mais moderna, simples e cheia
de caráter, construída para viver nas dezenas de suportes em que
será aplicada e que vão do digital à fachada das lojas, passando
pelas fardas, frotas, documentos e muito mais”. Já a 5002 leva
deste projeto “o orgulho nos resultados alcançados e no trabalho
realizado em conjunto, com um sentimento de ‘objetivo cumprido’.
Foi um prazer desenvolver este projeto e descobrir mais sobre a
marca e sobre quem a gere”.
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Servilusa
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Quando se registou o primeiro caso de
COVID-19 em Portugal, a Servilusa já tinha
em marcha o seu plano de contingência.
A empresa reviu procedimentos e diretivas
e investiu 300 mil euros na proteção dos seus
colaboradores e das famílias, mas também
da comunidade. A sua metodologia foi posta
à prova, em junho, pela EIC - Empresa
Internacional de Certificação, e hoje é a única
empresa do setor com o selo “COVID Clean”.
T: Vanessa Bilro F: Gonçalo Vilaverde

Estar preparada para lidar com situações de pandemia era algo
que já fazia parte da empresa desde a sua génese. Assim, quando
o SARS-CoV-2 – vírus responsável pela doença COVID-19 – chegou a
Portugal, em março, a empresa já tinha reunida uma task force para
adaptar o protocolo interno às particularidades do novo coronavírus.
O principal objetivo, refere Paulo Moniz Carreira, diretor geral de
negócio da empresa, “foi o de garantir o funcionamento da Servilusa,
enquanto fornecedora de um serviço de primeira necessidade, sem
colocar em causa a saúde dos colaboradores ou das famílias”. Já o
principal desafio, elege, por seu turno, Cláudia Moita, responsável pelo
Departamento de Qualidade, Ambiente e Responsabilidade Social, “foi
afinar protocolos numa situação de dúvida – de ausência de
informações claras por parte das entidades nacionais e internacionais,
porque elas próprias também tiveram de ir ‘aprendendo’ sobre o vírus,
principalmente no que diz respeito a um setor tão específico –, tendo
de os implementar imediatamente, garantindo que todos os
colaboradores os compreendiam e os aplicavam, sendo que no dia
seguinte poderia ter de ser tudo alterado novamente”.
O objetivo cumpriu-se com uma estrutura unida, organizada e
empenhada, que agiu de forma incisiva e efetiva, de tal modo que
submeteu o seu modus operandi à certificação “COVID Clean”, da
EIC - Empresa Internacional de Certificação, que obteve com distinção.
Mas até chegar a este ponto, em junho, foi preciso muito trabalho, a
começar pela criação de uma equipa [ver caixa “Task force COVID-19”]
composta por elementos da Direção (Paulo Carreira), da Qualidade,
Ambiente e Responsabilidade Social (Cláudia Moita), do Departamento
de Compras (João Alves), dos Gestores de Unidades de Negócio (Paulo
Rodrigues e Vanda Castro) e do Departamento Operacional (António
Ramos). Estes elementos reuniram todos os dias para analisarem os
dados e orientações provenientes da Organização Mundial de Saúde
(OMS), da Direção Geral da Saúde (DGS) e demais entidades decisoras
nacionais e internacionais, como o Centro Europeu de Prevenção e
Controlo de Doenças.
Os primeiros procedimentos foram implementados na Servilusa
a 2 de março. A primeira orientação da DGS surge pela Norma
002/2020, a 16 de março. “Numa fase inicial trabalhámos na ausência
de orientações específicas para o setor, sendo que acabamos por
colaborar com a DGS, no sentido de, de acordo com o nosso know-how,
podermos partilhar as nossas especificidades e necessidades. Claro
que não foi possível incluir todas as nossas sugestões, mas as mais
importantes foram contempladas nas orientações e recomendações
para o setor e cumprimos escrupulosamente, desde a primeira hora,
todas elas”, partilha Paulo Carreira.
Vejamos as medias que foram implementadas pela Servilusa:
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Procedimentos/investimentos
Lojas
Numa primeira fase foi promovida a opção, sempre que possível,
pela contratação à distância, tendo sido, para isso, adquirido
um software de reconhecimento de assinaturas e reforçado o
atendimento telefónico. Na impossibilidade de a contratação
ser realizada desta forma recebia-se, no máximo, dois clientes ao
mesmo tempo por loja. Algumas lojas foram encerradas por os
colaboradores estarem incluídos nos grupos de risco ou por terem
de ficar com os filhos em casa.

Teletrabalho
Todos os colaboradores incluídos em grupos de risco ou cuja
sua presença física não era imprescindível, passaram a regime de
teletrabalho.
Separação de equipas
As equipas foram separadas em pequenos grupos e alocadas a
diferentes lojas, tendo sido criadas pequenas equipas operacionais
que não partilham o mesmo espaço, pois se houver um foco de
infeção numa equipa/local, está outra preparada para avançar.

Velórios
Considerando o facto de a DGS nunca ter proibido os velórios, a
Servilusa, ao contrário da maioria das agências funerárias, sempre
permitiu nos seus espaços a realização dos mesmos. No entanto,
instituiu o velório de curta duração, sem pernoite. Ou seja, o
falecido pode ser velado a partir do período da manhã, para
depois o funeral acontecer à tarde, sensibilizando-se sempre a
família para a capacidade do local (rácio de 0,05 por m2) e para
que, se possível, evitem ter presentes familiares dos grupos de
risco.

Criação de um call center de contingência
Foi criado um “call center espelho”, para o caso de haver um foco
nesta área da empresa, a mesma não ficar comprometida na sua
comunicação com as famílias.
Departamento operacional
Além da separação de equipas, começaram a ser utilizados veículos
funerários específicos apenas para os casos de COVID-19, sendo que
não são realizadas tanatopraxias nestes casos.
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Task force COVID-19
Em fevereiro, antes de qualquer orientação da DGS para o
setor ter sido emitida, a Servilusa formou uma Task Force
para adaptar e implementar os seus protocolos internos
às exigências de uma pandemia, cujo agente causador
era praticamente desconhecido. Vejamos qual o papel de
cada um.
Construção dos procedimentos e auditoria
Paulo Carreira
Diretor geral de negócio
“Depois de criada a Task Force, foi necessário um
acompanhamento diário, que incluiu a análise de todas
as recomendações das entidades sanitárias ao nível
nacional e internacional e, numa primeira fase, ainda sem
orientações específicas para o setor, adaptar os protocolos
e procedimentos internos às necessidades reportadas
pelos vários elementos da equipa, indo ao encontro do
preconizado nas normas das entidades decisoras. Ao mesmo
tempo foi solicitado o nosso contributo para produzir regras
específicas para o setor, o que fizemos imediatamente, tendo
a maioria das nossas sugestões sido incluídas no documento
final. Paralelamente, também com uma periodicidade
diária, participámos na análise da situação de Espanha,
nomeadamente no briefing com a Task Force do Grupo
Mémora, da qual faziam parte, entre outros elementos, o
responsável operacional e o responsável de riscos laborais.”
Cláudia Moita
Departamento de Qualidade, Ambiente e Solidariedade
“Quando se ouviu falar dos primeiros casos de COVID-19,
em fevereiro, mesmo não havendo nenhum declarado em
Portugal, decidimos rever os protocolos internos para atuação
em caso de pandemia e foi preciso atualizar a instrução de
trabalho número quatro. Em março apareceu o primeiro
caso e, nessa altura, já tinhamos preparada uma série de
medidas estratégicas operacionais, como a separação das
equipas ou o teletrabalho. Foi preciso simultaneamente
transmitir informação fidedigna a todos os colaboradores,
nomeadamente sobre a utilização correta dos equipamentos
de proteção individual, comunicação que é lembrada todas as
semanas. No meio do processo verificámos que havia situações
de carência económica entre famílias de colaboradores e foi
acionada uma linha interna de assistência.
No final de março, o plano estava montado. Reunimos
todos os diretores para tomar decisões nas respetivas
áreas: além da Direção, o Departamento Financeiro (João
Brás), o Departamento de Recursos Humanos (Andreia
Paz) e o Departamento Operacional (António Ramos). Foi
preciso depois um trabalho importantíssimo de procura de
fornecedores e de garantia de stocks, que foi desenvolvido pelo
João Alves.
Passámos para a segunda fase, que consistiu na
operacionalização do plano nas lojas, centros funerários,
na sede, enfim, em todos os espaços. Munimos todas as
instalações com sinalética e equipamentos de proteção coletiva
e todos os colaboradores com equipamentos de proteção
individual, de acordo com o seu grau de exposição ao vírus.
Formámos e informámos. Houve, por isso, um trabalho de
procura de orientações, recomendações, leis, durante o qual se
identificaram lacunas que foi preciso preencher adaptando as
regras existentes à nova realidade. Depois criaram-se diretivas
de trabalho e explicaram--se os procedimentos inerentes aos

Funerais
Nos casos de COVID-19 a urna permanece fechada e não pode ser
tocada, podendo participar um número reduzido de familiares,
desaconselhando-se a presença de elementos de grupos de risco,
mantendo-se, sempre que solicitado pelas famílias, o serviço religioso.
Aquisição de duas câmaras frigoríficas
Foram adquiridas duas câmaras frigoríficas com capacidade para
32 falecidos cada, em reposta a uma antecipação de necessidades
na comunidade que foi percebida pela empresa através dos
contactos com as autoridades sanitárias.
formação online
Através da plataforma digital da Servilusa, foi possível disseminar e
formar, de forma rápida e eficaz, todos os procedimentos a todos os
colaboradores da empresa.
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Equipamentos de
proteção coletiva
Colocação de acrílicos: foram colocados acrílicos em todos os
locais de atendimento ao público, mas também na sede, protegendo
os colaboradores a trabalhar em open space.
Colocação de dispensadores de álcool gel: foram implementados
em todos os locais – lojas, sede, complexos funerários, crematórios,
centrais operacionais – dispensadores com soluções antisséticas de
base alcoólica.
Colocação de sinalética: a empresa criou e produziu sinalética
específica para a sensibilização das regras a cumprir por todos
– colaboradores e famílias – para evitar a propagação do novo
coronavírus nos espaços da Servilusa.
Aquisição de equipamento de higienização por ozono: um método
comprovadamente mais rápido e eficaz na higienização dos espaços.
Planos de higienização de lojas e salas de velório: todos os locais
com e sem acesso a público seguem um plano diário de higienização
acompanhado de registos que o evidenciam, usando para o efeito
produtos específicos, entre os quais desinfetantes, por exemplo, para
tecidos, que permitem higienizar as fardas das equipas operacionais
e comerciais.
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324 colaboradores da empresa. No terreno, o papel do António
Ramos na transposição das diretivas foi fulcral, bem como o
da Vanda Castro e do Paulo Rodrigues, a nível local, com casos
em que foi necessário exercer pressão junto de entidades
como hospitais e casas mortuárias, que, por vezes, não
interpretavam as orientações da melhor forma. Respondemos
a muitas chamadas, muitos contactos de colaboradores, que
precisavam de esclarecimentos.
Numa terceira fase auditámos todos os espaços, também
como forma de preparação para a certificação “COVID Clean”,
que solicitámos à EIC. E, em junho, obtivemos a certificação.
Se tudo permanecer como até agora, teremos nova auditoria
dentro de seis meses, sendo que entramos agora num período
que merece especial atenção, que é o de férias. É preciso
continuar em férias a cumprir regras de segurança e a não
descurar o que já foi implementado, para que continuemos
a contribuir para a contenção desta pandemia, servindo a
comunidade e as famílias, com a qualidade e o profissionalismo
de sempre. Não nos podemos esquecer que oferecemos um
serviço de primeira necessidade, incluído na cadeia sanitária,
e que, por isso, não pode fechar.”
Procura de fornecedores e de produtos de proteção.
Gestão de stocks.
João Alves
Departamento de Compras
“O meu papel passou por criar condições para as pessoas
poderem realizar o seu trabalho em segurança. Começámos
a atuar de uma forma preventiva, antes de terem sido
identificados os primeiros casos. Nessa primeira fase houve
alguma carência de fornecedores, por duas situações: alguns
especularam preços e limitaram quantidades, o que foi muito
desagradável; e outros ficaram rapidamente sem capacidade
de fornecimento. Chegámos a fazer importação e mantivemos
uma estreita parceria com o Grupo Memora, do qual fazemos
parte, tendo, por vezes, havido troca de produtos. É preciso
dizer que este tipo de materiais, na sua maioria, já era utilizado
por nós, sendo que o que fizemos foi tentar criar mais stock
para que não ficássemos impedidos de trabalhar. Além da
procura de fornecedores com stock, também foi preciso estar
muito atento à qualidade dos produtos existentes no mercado.
Mas esta foi também uma oportunidade para encontrar novos
parceiros.”

Equipamentos de
proteção individual
Máscaras cirúrgicas descartáveis para todos os colaboradores.
Os colaboradores que fazem o serviço funerário de falecidos
com COVID-19 utilizam máscara de tipo FFP2.
Os colaboradores do departamento operacional, que procedem
à remoção de falecidos com COVID-19, utilizam equipamento
de proteção máxima: luvas cirúrgicas duplas; fato completo
impermeável descartável; cobre-botas e calçado adequado com
reforço; touca com proteção do pescoço ou cogula; rmáscara de tipo
FFP2 e óculos com protetores laterais.

Materialização de protocolos e acompanhamento
de equipas operacionais
António Ramos
Departamento Operacional
“Dentro da organização, fomos sempre elaborando planos, a
começar pelo de contingência. Depois de criados os planos,
o meu papel é fazer a ponte com todos os elementos do
Departamento Operacional, contactando, por exemplo, os
colaboradores das Centrais Operacionais, para aferir se há
dúvidas em relação às diretivas de trabalho, no sentido de
garantir que todos trabalhamos da mesma forma. Claro
que foi preciso responder a receios dos colaboradores e a
imprevistos, como sermos informados de que iriamos fazer um
serviço normal e, quando chegávamos ao local, era um serviço
COVID-19. Foi preciso preparar os colaboradores para agir em
segurança e de acordo com os procedimentos, o que obrigou a
um acompanhamento diário, ao mesmo tempo que foi preciso
mostrar aos colaboradores que a empresa está empenhada
na garantia da sua segurança e que está a acompanhar todas
as questões. Os resultados dos testes serológicos vieram
contribuir para essa segurança. É preciso agora não facilitar.”

Inovações
Transmissão online da cerimónia fúnebre: a Servilusa aderiu
a uma plataforma online, através da qual transmite em direto a
cerimónia de última despedida, sendo a família a decidir quem tem
acesso à mesma.
Criação de uma equipa de aconselhamento: todos os clientes
da Servilusa recebem o contacto de uma equipa formada em
primeiros socorros psicológicos, para apoiar no momento difícil que
atravessam e informar sobre as ajudas existentes adequadas ao seu
caso (ver “Linha de conforto”).
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Protocolo com procedimentos certificados
restantes apresentámos toda a documentação solicitada. Obter esta
certificação apenas três meses depois de termos implementado os
procedimentos é algo notável, porque implicou num curto espaço
de tempo traduzir todas as medidas em diretivas de trabalho,
garantir que todos os colaboradores as compreendiam, que as
aplicavam na sua prática laboral diária e confirmá-lo através de
auditorias internas em todos os espaços”, acrescenta Claúdia Moita.

Monitorizar a sua atuação e validá-la por entidades externas
independentes sempre foi uma prioridade para a Servilusa. “Num
contexto que tem implicações na saúde da comunidade, esta
necessidade torna-se ainda mais imperativa, pelo que a obtenção
da cerificação é uma segurança para colaboradores, paras as famílias
e para a comunidade em geral”, nota Paulo Carreira. “Foram 36 os
espaços auditados presencialmente, sendo que em relação aos

Linha de conforto
Numa primeira fase desta pandemia, a Servilusa divulgou
a todos os seus clientes a linha de apoio psicológico do SNS
24 (através do 808 24 24 24). “Por termos experiência na
formação em apoio ao luto – e sabermos que em situações
ditas normais não é um processo fácil – procuramos, junto
da equipa de psicólogos da Associação Portuguesa dos
Profissionais do Setor Funerário, e, depois da Ordem dos
Psicólogos, corroborar a nossa ideia de que a situação de
pandemia por COVID-19 teria um impacto imensurável na
comunidade. Validada esta nossa sensibilidade, decidimos
ser voz ativa no esclarecimento de que as pessoas enlutadas
podem e devem pedir ajuda, divulgando o canal de contacto”,
contextualiza Paulo Carreira.

No entanto, a Servilusa quis ir mais além e formou uma
equipa de colaboradores, com o apoio da Cruz Vermelha
Portuguesa, em primeiros socorros psicológicos, que, em
parceria com a Ordem dos Psicólogos, asseguram uma
linha de conforto em situações de luto. “Todos os nossos
clientes recebem uma chamada de um dos colaboradores
desta linha três dias após a realização do funeral. O
objetivo é verificar se a família está a necessitar de algum
tipo de apoio e, em caso afirmativo, aconselhar apoio
psicológico”, explica o diretor geral de negócio da Servilusa.
“Acreditamos que este serviço é determinante para as
famílias que estão a atravessar um processo de luto num
contexto tão delicado”, conclui.
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Gestão local da aplicação do protocolo
e procedimentos
Paulo Rodrigues
Gestor das Unidades de Negócio Centro e Norte
“A situação que vivemos obriga a um grande acompanhamento,
porque estamos a falar de mais de 300 colaboradores, sendo que uns
encaram a situação com mais preocupação e rigor e outros de uma
forma mais despreocupada. Por isso, o papel do Gestor de Unidade
de Negócio (GUN) passa por garantir que, independentemente da
maior ou menor preocupação dos colaboradores face à realidade,
as diretivas de trabalho são cumpridas. Para isso é preciso
comunicar bem essas diretivas e aferir se foram entendidas por
todos os colaboradores da mesma forma. Mas é também preciso
escutar as dúvidas e receios dos colaboradores e esclarecê-los.
Como lidamos com várias entidades, há sempre situações
inesperadas em relação às quais surgem dúvidas sobre como
proceder. Somando as informações díspares transmitidas nos
meios de comunicação social, foi preciso mostrar que a empresa
tem um protocolo efetivo e passar a mensagem de forma clara,
unida, a uma só voz.
Além das questões do quotidiano profissional, é também
importante sensibilizar os colaboradores para continuarem a cumprir
as regras de segurança fora do contexto laboral, principalmente com
o aproximar das férias. Temos de ter a responsabilidade de nos
proteger, porque só assim protegemos os outros.
Vanda Castro
Gestora da Unidade de Negócio Sul
O papel de cada GUN é o de adaptar o protocolo a cada zona,
porque todas têm as suas especificidades. Durante as reuniões
diárias da Task Force éramos nós quem levava o feedback de cada
zona para melhorar os procedimentos. Trabalhamos com muitas
entidades públicas, como hospitais, centros de saúde, cemitérios
e todos estávamos num processo de aprendizagem. Portanto,
tivemos de comunicar com todas as entidades e adaptar a
nossa ação da melhor forma, sem fechar. Fomos muitas vezes
recetores de informações das equipas e das entidades externas.
Por exemplo, uma das preocupações iniciais que levou a uma
medida preventiva mais alargada, foram os equipamentos de
proteção individual utilizados nas remoções de pessoas falecidas
dos domicílios/hotéis, que no caso do Algarve acontecem de
forma recorrente.
Tínhamos na nossa mão uma série de procedimentos para
implementar imediatamente, pelo que a comunicação foi um dos
principais desafios. Foi preciso mudar a cabeça das pessoas em
minutos, muitas vezes, para adotarem procedimentos que eram
contrários ao que considerávamos ideal, como o reconhecimento
pelas famílias dos falecidos nos hospitais ou as contratações que
passaram a ser realizados à distância. Foi preciso ouvir dúvidas e
receios e esclarecer todos os colaboradores.
O outro grande desafio foi a informação externa, porque
fomos confrontados com muita desinformação. Houve episódios
desafiantes, nos quais lidámos com situações complicadas, porque
pediam-nos coisas que não eram viáveis e tivemos de solicitar a
intervenção da DGS, que soube sempre responder prontamente. No
Algarve tivemos igrejas fechadas, que ainda hoje o estão, que não
deixam fazer velórios nem abrir as urnas, mesmo em casos que não
são de COVID-19, gerando situações difíceis de gerir com as famílias.
Positivo foi a melhoria na comunicação com a equipas, sem
a limitação da deslocação para uma reunião presencial. Ainda
estamos numa fase de adaptação àquilo que queremos que
seja o nosso futuro daqui a uns meses. Portanto, agora é passar
a mensagem de que não pode haver facilitismo. Temos um
procedimento interno a cumprir e não nos podemos desviar dele.
E isso implica cumprir os procedimentos laborais, mas também
as regras de segurança no contexto familiar.

A i-nova acompanhou a auditoria à Agnus Dei e ao Complexo Funerário
e Crematório de Cascais, que decorreu no início de junho, e testemunhou
que tudo foi pedido, mostrado e analisado. O auditor responsável,
comandante Manuel Valadas Pinho, explicou o que significa para uma
empresa ser “COVID Clean”: “Esta é uma nova certificação, que está
relacionada com as boas práticas na gestão dos riscos biológicos e que é
baseada nas recomendações e manuais da DGS na área da COVID-19, no
manual da Organização Internacional no Trabalho e do Infarmed, no que
diz respeito, por exemplo, à proteção respiratória por via das máscaras.
No caso específico deste setor, construiu-se um referencial, recorrendo
ainda às normas da DGS para a atividade funerária, de acordo com o
qual estamos a auditar. Portanto, a mais-valia desta certificação é poder
dizer ao mercado e ao cliente que a metodologia desta empresa reduz
de forma eficiente os riscos biológicos.”
Esta é uma certificação recente, dada a sua natureza, acrescentou
o auditor, mas “a procura tem sido crescente”. Dentro do setor
funerário, nesta altura, “a Servilusa foi a única empresa que procurou
ter esta nova certificação”, concluiu o comandante Manuel Valadas
Pinho. A obtenção desta certificação “COVID Clean” não é, no entanto,
motivo para relaxar, alerta, por seu turno, Cláudia Moita. “Dentro de
seis meses haverá nova auditoria, sendo que o desafio agora é não
perder o rigor nem o comprometimento para com os procedimentos
que, de acordo com a evolução da pandemia, necessitam a toda a
hora de ser atualizados”, sublinha.
Além da certificação, a Servilusa recorreu a testes serológicos para
avaliar a eficácia das medidas implementadas. “Foram realizados
testes serológicos aos 324 colaboradores da empresa, através dos
quais se detetaram apenas dois casos de contacto com o SARS-CoV-2,
em colaboradores não expostos à realização do serviço funerário, o
que significa que o nosso investimento de 300 mil euros teve o retorno
esperado. Claro que sem o empenho e o comprometimento de todos
os colaboradores nada tinha sido possível”, conclui Paulo Carreira.
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Aposta nas
formações
online
Em contexto de pandemia, a Servilusa
quis continuar a apoiar as instituições
parceiras e reinventou a forma de
realização dos workshops que promovia
nas suas lojas e/ou nessas instituições.
No Alentejo e no Norte o modelo está
aprovado e é para continuar.
Alexandra Koch / Pixabay

De forma a poder continuar a apoiar e a responder aos pedidos de
formação no Alentejo e Algarve, a Servilusa promoveu nos dias 7 e 14
de maio um workshop online de apoio ao luto em tempo de pandemia,
para 15 formandos da rede social da Fundação Eugénio de Almeida,
que atua em prol do património cultural, educação, voluntariado e
ação social na região de Évora.
“Depois de declarado o Estado de Emergência, foram encontradas
alternativas para continuarmos a responder às solicitações” formativas,
informa Marisa Achemann, coordenadora comercial do Alentejo,
acrescentando que os dois módulos ministrados à distância (via
plataforma digital Zoom) pela psicóloga Catarina Bragança, formadora
na Associação Portuguesa dos Profissionais do Setor Funerário,
correram “muito bem e o feedback foi bom”.
A responsável recorda também a realização de dois workshops de
arranjos florais nos dias 5 e 6 de março, estes ainda presencialmente.
Uma ação decorreu em Évora, direcionada para os utentes dos Centros
Sociais e Paroquiais de Torre de Coelheiros e de São Sebastião da
Giesteira; a outra decorreu em Campo Maior, numa parceria com a
Santa Casa da Misericórdia local.

Alentejo: apoio ao luto
para formandos
da Fundação Eugénio
de Almeida
T: Ana Fernandes
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Norte: seminário para
alunos de Enfermagem
T: Ana Fernandes

No âmbito da parceria com a Cooperativa de Ensino Superior
Público e Universitário (CESPU), realizou-se a 4 de junho uma ação de
formação online sobre “Apoio ao Luto” para os alunos do 3.º e 4.º
anos de Enfermagem da Escola Superior de Saúde do Vale do Sousa,
localizada em Gandra, Penafiel.
“Esta foi a quinta edição apresentada nesta instituição, que decorre
normalmente antes do encerramento das aulas”, esclarece Domingos
Patrício, relações institucionais na zona Norte, E acrescenta: “Nas
circunstâncias atuais é muito importante mantermos uma relação
de proximidade com os nossos parceiros”, afirma, notando vários
“testemunhos positivos” sobre a forma como o seminário decorreu.
Nesta ação online, ministrada pela formadora Ana Costa em
articulação com a psicóloga Cecília Santos, marcaram presença 45
alunos. “Este seminário permitiu o desenvolvimento profissional e
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pessoal de cada um de nós, bem como a aquisição de conhecimentos
e competências para um dia mais tarde aplicar durante a nossa
prática clínica”, consideram Catarina, Gonçalo e Inês, alunos do
4.º ano de Enfermagem. “Após este seminário sentimo-nos mais
confiantes e preparados para ter uma boa abordagem [no luto],
sobretudo na área pediátrica, que é uma área tão sensível.”
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Reinventar a solidariedade
em tempos de pandemia
A responsabilidade social é um dos pilares da Servilusa, que a empresa não quis deixar em “stand by” em
tempos de pandemia. Assim, reinventou a sua forma de intervenção e continuou a ajudar quem mais precisa.
T: Vanessa Bilro

Se as solicitações na área da responsabilidade social já eram
muitas antes da pandemia, agora são muitas mais. Por isso,
também neste campo, foi preciso reinventar a estratégia de atuação
da empresa. “Numa primeira fase, a equipa de Relações Institucionais
acompanhou as instituições parceiras através de e-mail, tentando
perceber necessidades, às quais conseguimos dar resposta”, explica
Cláudia Moita, responsável pelo Departamento de Qualidade,
Ambiente e Responsabilidade Social da Empresa.
No entanto, esta nova realidade trouxe também necessidades
internas. “Foi preciso criar uma estrutura de apoio para os nossos
colaboradores e as suas famílias, porque infelizmente esta pandemia
deixou muita gente em situação de carência”, constata Cláudia Moita,
acrescentando: “Também é preciso dizer que a Servilusa, durante
este período não só manteve todos os seus colaboradores, como
não deixou de contratar e continuou a apoiar todos os clubes e
associações que já apoiava antes desta situação.”
Outra necessidade sentida pela empresa foi a de manter o plano
de formação na área do apoio ao luto, que irá seguir o mesmo
formato dos workshops (ver página ao lado). “Definimos um plano de
formação periódico, que será realizado através de uma plataforma
digital, permitindo, assim, continuar a responder a todas as
solicitações nesta área”, adianta, por seu turno, Carlos Martins, diretor
comercial e marketing da Servilusa.
Nos últimos meses, seguindo esta forma de atuação reinventada,
foram muitas as ações na área da responsabilidade social

desenvolvidas pela empresa, a começar pela sensibilização para
uma conduta solidária, como sublinha Cláudia Moita: “Toda a
responsabilidade social faz-se de uma cultura, de uma conduta e,
por isso, uma das ações que desenvolvemos foi divulgar uma lista
de instituições com necessidades de apoio, para que as pessoas,
no contexto da entrega da sua declaração de IRS, se lembrassem de
apoiar uma delas com os 0,5% que a lei prevê.”
Houve também apoio alimentar a instituições, “como foi o caso
da Irmãzinhas dos Pobres de Campolide, que estava a passar por
graves dificuldades económicas e que tem cerca de 100 idosos a
cargo”, exemplifica Cláudia Moita. A empresa apoiou ainda outras
instituições onde os utilizadores recorrem a jogos para ocupar o seu
tempo “Oferecemos kits de jogos clássicos, como damas, mikado,
entre outros, proporcionando uma forma de entretenimento, tão
necessário para a manutenção da saúde mental nesta faixa etária.”,
refere Carlos Martins.
“Enquanto patrocinadora do manual e jogo “As crianças, a morte
e o luto”, um trabalho desenvolvido pela psicóloga Ana Santos, a
Servilusa vai distribuir alguns exemplares por instituições parceiras”,
acrescenta o diretor comercial e marketing. Outro exemplo, de
pequenas grandes ações da empresa na área da responsabilidade
social é a oferta, cuja entrega foi realizada em junho, de “um
esquife para remoção de cadáveres, aos Bombeiros Voluntários de
Alverca, indo ao encontro de uma necessidade apresentada por esta
corporação”, conclui Cláudia Moita.
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DE PORTAS ABERTAS

Porto e Santarém
inauguram nova imagem Servilusa

Novas cores na renovada
loja de Santarém
T: Ana Fernandes F: Luciano Reis

A Servilusa evoluiu na sua imagem corporativa, com um novo
logótipo onde a flor se mantém como a grande referência da marca.
E a loja Scalabitana, em Santarém, foi a primeira a reabrir com a nova
imagem, no mês de junho, depois de sofrer obras de beneficiação.
“A sala tem um tom semelhante ao da nova flor Servilusa, amarelo
torrado, e onde antes tínhamos o verde passamos a ter um cinzento
corporate”, explica Carlos Martins, diretor comercial e marketing da
Servilusa. “Na sequência da mudança da imagem corporativa da
empresa, faz sentido adaptar também as lojas, os pontos de contacto
com o cliente”, justifica o responsável, lembrando que a imagem anterior
data de 2013. “Estamos a dar o passo seguinte”, constata.
Localizada no centro da capital do distrito, a loja de Santarém é
“estratégica, com uma atividade significativa para a empresa”, considera
Paulo Moniz Carreira, diretor geral de negócio da Servilusa, notando
que as obras de modernização fizeram sentido este ano, que marca o
início de atividade do crematório de Santarém. “Trata-se da primeira loja
Servilusa com a nova imagem, o que vai reforçar o posicionamento da
empresa na cidade”, acredita Paulo Carreira.

Instalação de
acrílicos e sinalética
A renovada loja inclui, tal como todas as restantes da Servilusa,
o equipamento de proteção coletiva, uma aposta para dar
ainda mais segurança aos colaboradores e às famílias, no
contexto da pandemia de Covid-19. Assim, foram instalados
acrílicos para garantir proteção no momento da procura dos
serviços da empresa pelas famílias.
Todas as lojas incluem ainda sinalética concebida de raiz
pela equipa Servilusa, à luz das orientações da Direção Geral
da Saúde e conforme previsto no protocolo interno, que tem
a certificação “COVID Clean” pela Empresa Internacional
de Certificação. São ainda disponibilizados vários pontos de
desinfeção, máscaras e luvas.
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Estava já prevista uma atualização da loja Scalabitana, no centro de Santarém, com obras de beneficiação.
Este plano coincidiu com a mudança de imagem da Servilusa e, por isso, esta loja foi a primeira a abrir portas
com a “nova cara” da marca. Já a loja Pátria, no Porto, estreou-se no campo da nova identidade que associa
a empresa às marcas que integram a família Servilusa.

Crescimento no Porto
com Integração
da Funerária Pátria
T: Ana Fernandes F: Paulo Jorge Magalhães

Quem conhece, próximo da Torre dos Clérigos, a Funerária
Pátria, reparou que, recentemente, a loja mudou de instalações
e apresenta uma nova imagem. A agência fundada por Joaquim
Oliveira em 1983 continua bem próxima da Igreja de São José das
Taipas, mas 20 metros mais abaixo, e exibindo agora o logótipo da
Pátria associado ao da Servilusa.
Situada no coração da Invicta, a Funerária Pátria foi adquirida em
janeiro. Um negócio que vem reforçar o posicionamento da empresa
no Norte do país. “Decidimos avançar com esta aquisição, sendo
que o antigo proprietário e a filha, Cristina Oliveira [que continuam
ligados à empresa], já tinham em vista a mudança de instalações.
Conseguimos encontrar uma loja mesmo ao lado, que abrimos já
com a nova imagem, que associa a da Pátria à Servilusa”, avança
Paulo Rodrigues, gestor das unidades de negócio Centro e Norte.
O responsável afirma que se trata de “uma agência reconhecida
e importante no Porto, com uma localização central e uma carteira
de clientes fidelizada”. Houve “um grande envolvimento dos antigos
proprietários para que a agência chegasse onde chegou e está a ser
importante para o crescimento da Servilusa no Norte”, considera
ainda Paulo Rodrigues, acrescentando: “Estamos dentro dos
objetivos previstos.”
Como diz o ditado popular, “em equipa que ganha não se mexe”,
pelo que Joaquim e Cristina Oliveira mantêm-se ligados à Pátria:
o pai, como consultor; a filha, como assistente administrativa.
“Os métodos de trabalho são diferentes e há procedimentos que
é necessário limar, mas tenho tido o apoio dos colegas; com boa
vontade temos conseguido articular-nos e as coisas têm corrido
bem”, afirma Cristina Oliveira. “No geral tem sido positivo, só posso
estar confiante! Temos mais recursos e serviços que podemos propor

Logótipo alia
marca Pátria e Servilusa
A nova imagem da Servilusa tem como particularidade o facto
de o logótipo ser adaptável às marcas adquiridas. Durante
uma fase de transição a imagem da agência mantem-se com
uma referência à parceria estabelecida, numa fase posterior
haverá lugar à adoção de um novo logótipo. O gestor das
unidades de negócio Centro e Norte da Servilusa esclarece
que “a adaptação da imagem foi verdadeiramente consensual
entre todas as pessoas”.

às famílias, assegurando preços semelhantes aos anteriormente
praticados pela agência.”
A colaboradora reconhece que “o novo espaço é agradável, mais
amplo e luminoso”. “Antes tínhamos uma loja mais tradicional, já esta
não tem aquele impacto associado a uma agência funerária; acho
que mudámos para melhor”, considera, notando que os clientes
foram sendo avisados com antecedência da mudança de instalações.
Reconhecendo o contributo de Cristina Oliveira para a consolidação
da agência Pátria nos últimos anos, o gestor das unidades de negócio
Centro e Norte não tem dúvidas de que a colaboradora “terá um
futuro risonho na Servilusa”.
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NA PELE DE

“Quando assumi estas funções não tinha a clara noção do potencial
deste serviço, até porque é algo enraizado no estrangeiro, mas em
Portugal, a contratação do funeral em vida está a dar os primeiros
passos com a Servilusa. Mas hoje faz todo o sentido”, admite a
colaboradora.
Em traços gerais, enumera, “o meu papel passa por receber a
indicação de que há um cliente que pretende contratar o serviço,
agendar uma primeira reunião, normalmente na casa do cliente, e,
depois de explicar as vantagens do serviço e de recolher a informação
relativa ao contratante e ao que pretende contratar, é redigido o
contrato, assinado pela Direção da Servilusa, e, em seguida, pelo
cliente”. Este serviço permite que “o cliente decida exatamente
como quer que seja o seu funeral – das flores ao tipo de urna, sem
esquecer os serviços exclusivos – podendo efetuar o pagamento até
24 vezes sem juros, com a garantia de que, quando chegar a hora,
basta que a pessoa responsável pelo funeral telefone para a Servilusa
e ative o serviço, com a segurança de que tudo será executado como
acordado, independentemente da oscilação dos preços”.
“Numa empresa organizada como a Servilusa, não é difícil encaixar
tudo na agenda semanal de trabalho”, reflete a colaboradora. E
acrescenta: “Quando decidi candidatar-me a uma oferta de emprego
na empresa, em 2010, já sabia o que esperar, porque o meu pai
transitou da antiga agência Barata para a então Popular da Amoreira
e, com dois ou três anos ia com ele para a agência, sendo que, mais
tarde, assisti à mudança para a Servilusa. Assim, quando surgiu a
oportunidade não hesitei.”
“A par desta vida profissional exigente, não deve sobrar tempo para
muitas atividades…”, atalhamos a medo. Mais uma vez a resposta
de Ana Rodrigues é surpreendente: “Tenho tempo para tudo. Estou
ligada ao associativismo, sendo que faço parte da Casa do Concelho
de Pampilhosa da Serra, terra da minha mãe. Desde muito nova que
frequento o Rancho Folclórico, que faz parte desta associação há 25
anos. Neste momento, sou a ensaiadora do grupo. E ainda tenho
tempo para estar com a família, com a minha filha, com os amigos,
ir a festas, comer caracóis. Agora, claro, cada um em sua casa e via
Zoom [risos].”

ANA RODRIGUES:
Mão na cintura
e siga o rancho
Ana Rodrigues é colaboradora da Servilusa
há 10 anos, mas a sua ligação ao setor começou
quando ainda mal andava. Hoje divide-se entre
o apoio ao Departamento do Plano de Funeral
em Vida e o Departamento de Jazigos, mas ainda
lhe sobra tempo, de mão na cintura, para pôr
o rancho a dançar.
T & F: Vanessa Bilro

Quando a i-nova foi ao encontro de Ana Rodrigues, na sede da
Servilusa, na Buraca, já sabia que iria encontrar alguém com
responsabilidades em duas áreas distintas da empresa. Por isso,
tendemos a pensar em alguém atarefado. Nada disso. Ana Rodrigues
recebeu-nos tranquilamente e foi assim que nos explicou o seu
quotidiano na empresa: “Tento dividir o dia, porque ambos os
departamentos precisam de ser acompanhados, por isso,
normalmente dedico-me ao plano de funeral em vida de manhã e, à
tarde, aos jazigos, conforme as prioridades. Neste último caso, com o
apoio imprescindível da Ana Aires e da Cláudia Mendes.”
Comecemos pelo Departamento de Jazigos, que é a função
que desempenha há mais tempo, transitando, para substituir
Armando Fernandes, que foi gozar a merecida reforma, da Magno de
Alvalade, onde era, na altura, assistente administrativa, função que
desempenhou também, na Popular da Amoreira, em Cascais, onde
começou a vestir a camisola Servilusa. Mas já lá vamos. “As tarefas,
nesta área, passam por assegurar a conservação e manutenção dos
jazigos, bem como das sepulturas da Grande Lisboa, ao cuidado da
Servilusa, acompanhando tudo o que diz respeito, por exemplo,
a obras de beneficiação, trasladações, exumações”, descreve Ana
Rodrigues.
O novo desafio na vida profissional desta colaboradora surgiu
em setembro e responde pelo nome de Plano de Funeral em Vida.
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Setor unido nacional
e internacionalmente para
conter o novo coronavírus
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ESPAÇO APPSF

eficiente e uma linha comum, adaptável às diferentes realidades
locais”, acrescenta Paulo Carreira.
Apesar das restrições que já obrigaram ao adiamento de algumas
reuniões presenciais destes organismos para o próximo ano, este
responsável garante que, “através dos meios digitais, tem sido
possível dar continuidade aos trabalhos, não só neste âmbito da
COVID-19, mas todos os outros nos quais têm investido”. Durantes
este processo, observa ainda Paulo Carreira, “foram identificados
muitos casos nos quais os profissionais do setor não estão a
receber o devido e merecido reconhecimento por parte das
autoridades e da comunicação social, mas devemos manter firme
a nossa intervenção na comunidade enquanto parte integrante – e
de primeira necessidade – na cadeia sanitária”.
Felizmente, salienta o presidente da APPSF, esta não é a realidade
em Portugal: “Fomos sempre ouvidos, enquanto especialistas, e
as nossas opiniões foram praticamente todas consideradas nas
orientações da Direção Geral da Saúde para o setor.” Além desta
estreita colaboração com as entidades sanitárias e decisoras a nível
nacional, a APPSF aprofundou também o protocolo com a Ordem
dos Solicitadores e Agentes de Execução, através de uma divulgação
mais próxima dos associados, no sentido de promover uma melhoria
no aconselhamento das agências funerárias aos seus clientes.
Entre outras iniciativas, destaca-se, ainda, o facto de a Agência
Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional ter procurado
a APPSF para partilhar as suas recomendações, no sentido de estas
poderem contribuir para o desenvolvimento de uma Unidade de
Formação de Curta Duração (UFCD) para integração no Catálogo
Nacional de Qualificações, focada na resposta formativa à
conjuntura excecional provocada pela COVID-19. A UFCD 10746
Segurança e Saúde no Trabalho - situações epidémicas/pandémicas
(25 horas), ficou disponível em maio.

A pandemia de COVID-19 trouxe novos desafios
ao mundo e exigiu que cada setor de atividade
se unisse em prol do bem-comum. A Associação
Portuguesa dos Profissionais do Sector Funerário
tem desenvolvido atividade nacional e
internacionalmente para colocar em
prática esta ideia.
T : Vanessa Bilro

“O setor funerário assume, neste contexto de pandemia, um papel
ainda mais determinante, já que fornece um serviço de primeira
necessidade, incluída na cadeia sanitária, que tem especificidades e
impacto real no bem-estar das famílias”, lembra Paulo Moniz Carreira,
presidente da Associação Portuguesa dos Profissionais do Sector
Funerário (APPSF). Assim, defende este responsável, “é preciso que
todos estejam unidos a nível nacional e internacional”.
A APPSF, enquanto membro da European Federation of Funeral
Services (EFFS) e da FIAT/IFTA (Fédération Internationale des
Associations de Thanatologues/International Federation of
Thanatologists Associations), tem tido um papel ativo na recolha e
tratamento de informação relativa às dificuldades/necessidades de
cada país no acesso a orientações fidedignas – e em consonância
com as diretivas internacionais nesta matéria, nomeadamente,
da Organização Mundial de Saúde – e à sua transposição para
a realidade local. Além disso, “e com base nas necessidades
percebidas, apoiamos os diferentes países, no sentido de partilhar
as boas práticas, para que todo o setor possa ter uma estratégia
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pontos de vista

“É bom que quem lida com
pessoas em sofrimento
saiba como o fazer”
Para a vice-presidente da Ordem dos Psicólogos, em Portugal faz-se muito mais ao nível da doença
do que da saúde mental. Com poucos psicólogos disponíveis no serviço público de saúde, a literacia
é a melhor arma preventiva disponível.
T: Rute Gonçalves

Quais os principais impactos psicológicos causados pela
pandemia na saúde mental?
Os impactos têm muito a ver com o medo do contágio, com o
desconhecido, com o isolamento a que as pessoas têm de estar
sujeitas, com conflitos familiares ou laborais... E agora junta-se a
isto tudo empregos que se perderam ou o medo de que possam
vir a perder-se. Numa situação como esta, surgem dificuldades que
se podem manifestar através de ansiedade, tristeza prolongada,
irritabilidade ou mesmo de perturbações de adaptação, que podem
interferir na vida do dia-a-dia e nas relações. É natural que tudo o que
tenha a ver com ansiedade se tenha agravado, sendo previsível que
a depressão aumente.

Em situações mais dramáticas, que envolvam a perda de alguém
querido, o luto encontrou um cenário inesperado com as restrições
impostas pela pandemia. Há uma nova forma de viver o luto?
O luto é absolutamente normal e é bom que o façamos. Mas para o
fazermos sem complicações há uma série de rituais de que precisamos,
que diferem consoante as sociedades. E isso está absolutamente
diferente. Os funerais têm muito poucas pessoas e o sentir o apoio de
quem conhecemos é muito importante para conseguirmos perceber
que aquele facto [a morte] é real e que temos quem nos apoie. Mas hoje
o próprio toque, o consolo através do contacto físico, não é possível. E
tudo isto pode interferir no processo de luto, dificultando.

Se as dificuldades se tornarem
recorrentes, é bom falar

Normalizar estes sentimentos negativos pode ser perigoso?
Por um lado, normalizar pode fazer pensar que estou triste e ansiosa,
mas que isso é normal – e é –, mas é preciso ter em conta alguns
sinais, perceber quando eles começam a fazer sofrer e a interferir
com a vida relacional, no trabalho, no dia-a-dia. É natural estar triste
mas, se estou a começar a dormir mal, se estou sempre irritada,
se tenho uma preocupação que não sai da cabeça ou se aquelas
manifestações não me deixam fazer o que fazia antes (seja ao nível
do emprego, dos amigos ou em casa), é desejável procurar ajuda.
Mas atenção, as pessoas devem valorizar o que já não é normal em si
próprias e não o que é normal para todos.

Que peso pode ter a impossibilidade de participar numa última
despedida?
Essa despedida permite, muitas vezes, fazer-nos perceber que o
acontecimento é real. Casos em que, por exemplo, os corpos não
aparecem ou as urnas têm de ser imediatamente fechadas, podem
resultar em lutos mais complicados. Mas também é muito complexo
quando a pessoa não se consegue despedir em vida, como tem
acontecido agora com a COVID-19, no caso de uma pessoa estar num
lar ou internada num hospital.

Foram criadas linhas de acompanhamento psicológico no
quadro da COVID-19. Esse contacto é um bom primeiro passo?
O SNS24 tem uma linha de aconselhamento psicológico [através do
808 24 24 24] e se as dificuldades se tornarem recorrentes, é bom
falar, sendo que o apoio via telefone é uma forma de obter ajuda sem
ter grande exposição. O importante é não deixar que dificuldades
psicológicas possam transformar-se em perturbações.

Outro fator que poderá ter impacto na saúde mental é a forma
como os meios de comunicação tratam o momento atual.
Imagens como inumações em massa ou a abertura de valas em
alguns países têm sido divulgadas. É preciso dosear a exposição
aos media?
Sim. As pessoas sabem como desligar o botão do televisor, mas
há muitas que não são capazes de o fazer. E houve imagens que
passaram demasiado tempo e demasiadas vezes, e que causam um
impacto muito negativo e um medo, que, por sua vez, pode contribuir
para estigmatizar quem teve COVID-19. O homem quando tem medo
ou ataca ou fica paralisado, além de que o medo excessivo é negativo
para a própria prevenção e controlo da doença.

O que se pode fazer é trabalhar
muito ao nível da literacia de
saúde, para as pessoas poderem
reconhecer o que é normal
e o que é preocupante

Por outro lado, a saúde mental é suficientemente debatida no
espaço público?
Tem sido muito falada nos meios de comunicação social e a Ordem
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Vice-presidente da Ordem
dos Psicólogos Portugueses

dos Psicólogos tem colaborado nisso. Mas a comunicação no espaço
público nunca é suficiente. Em Portugal, ao nível da doença faz-se
alguma coisa, mas da saúde mental e da prevenção faz-se muito
pouco. Neste momento, o que se pode fazer é trabalhar muito ao
nível da literacia de saúde mental/psicológica, para as pessoas
poderem reconhecer, como já falámos, o que é normal e o que é
preocupante, e saberem a quem e onde podem recorrer. Depois, para
além das linhas de acompanhamento existentes, é indispensável que
as pessoas possam ter acesso a consultas presenciais de Psicologia
no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Só que, para se ter uma ideia,
no SNS, existem cerca de 1000 psicólogos em todo o país, dos quais
menos de 250 estão nos cuidados de saúde primários…

em sofrimento saiba como o fazer, como estar, como falar. Saber
comunicar nesta altura é muito bem-vindo e muito importante.

Falamos do setor público, mas o privado também pode
desempenhar um papel importante. A Servilusa tem promovido
formação aos profissionais e à comunidade sobre como lidar com
a perda e com o luto e, no contexto atual, com o apoio da Ordem
dos Psicólogos, criou uma linha de ajuda às famílias enlutadas.
Como vê este tipo de iniciativas?
Neste momento, a responsabilidade é de todos e todo o trabalho
feito pelo setor privado, desde que seja de qualidade, é necessário.
É ótimo que haja essa resposta. É bom que quem lida com pessoas

Olhando para o futuro, quais são as suas preocupações centrais
enquanto psicóloga?
Não vai ser fácil. Temos de esperar por uma vacina, que não será para
já. Temos todas as outras doenças que foram um pouco postas de
lado e diagnósticos que não foram feitos. Depois, já se está a prever
uma grande crise ao nível económico e de emprego, o que acarreta
sempre o agravamento dos problemas de saúde mental. Aconteceu
assim na crise financeira de 2009/2011 e penso que agora podemos
esperar que seja pior. E sem saúde psicológica não há saúde.

Neste momento,
a responsabilidade é de todos,
e todo o trabalho feito pelo
setor privado, desde que seja
de qualidade, é necessário
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ZOOM OUT

Vá de férias
em segurança

Jogar ténis ou acampar são exemplos de atividades consideradas de baixo risco pela
Direção Geral da Saúde (DGS), atendendo ao contexto de pandemia de Covid-19. Porque
em época de férias é preciso descomprimir, a i-nova apresenta-lhe seis sugestões para
gozar as férias, sem colocar em causa a segurança.
T: Ana Fernandes

1. Ir à praia

Esta é uma atividade considerada de risco moderado pela DGS, se forem
respeitadas as regras: distância de segurança de 1,5 metros e utilização de
calçado e máscara nas zonas de apoio.
As entidades concessionárias ou as autarquias locais (no caso de praias
não concessionadas) passaram a sinalizar o estado de ocupação das praias,
utilizando a seguinte sinalética de cores:
Ocupação baixa, que corresponde a uma utilização até um terço;
Ocupação elevada, que corresponde a uma utilização
entre um terço e dois terços;
Ocupação plena.
Para saber quais as praia mais próximas da sua localização e consultar a lotação
em tempo real pode consultar a App Info Praia (infopraia.apambiente.pt),
que foi desenvolvida pela Agência Portuguesa do Ambiente. Aqui também
pode encontrar informação sobre a qualidade das águas balneares.

3. Almoçar/jantar
numa esplanada
Fazer refeições no interior de um restaurante
continua a ser uma atividade de risco
elevado. No entanto, não precisa de afastar
definitivamente esta ideia das suas férias.
Prefira a parte exterior/esplanada, pois o
risco é moderado, ou, em alternativa, opte
pelo take away, aproveitando os melhores
petiscos sem correr riscos, já que esta
opção constitui risco baixo.

2. Acampar
Esta é uma atividade de baixo risco, de acordo com a DGS. São muitos os encantos de dormir no
meio da natureza e há cada vez mais e melhores parques de campismo, desde parques dedicados
ao ecoturismo até aos glampings. A revista Time Out propôs recentemente dez parques em
Portugal para dormir à luz das estrelas, sendo o Vidoeiro Gerês Camping, o Cepo Verde Camping
(situado no Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano) ou Zmar Eco Experience
(entre a Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes) alguns dos nomeados.
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4. Caminhar, correr,
andar de bicicleta
São
atividades
físicas
que
apresentam baixo risco a moderado,
segundo a DGS, tendo a mais-valia
de contribuir para o bem-estar e
para a manutenção de um estilo
de vida saudável. Com um clima
agradável ao longo de todo o ano,
passear a pé ou de bicicleta por
Portugal é das melhores formas de
descobrir cantos e recantos que, de
outro modo, nunca chegaríamos a
conhecer. As opções são muitas! No
site portuguesetrails.com poderá
encontrar rotas para fazer a pé ou a
pedalar, nas várias regiões do país.

Atividades de risco
moderado a elevado
Comer num buffet, treinar num ginásio, ir a um
parque de diversões, ao cinema, a um grande
concerto de música, a um estádio ou a um bar
são atividades consideradas de risco elevado
no que respeita à contaminação pelo novo
coronavírus. Assim, “mais vale prevenir do que
remediar!”
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6. Visitar um museu
Visitar um museu apresenta um risco de nível quatro, numa escala de zero a dez
formulada pela Ordem dos Enfermeiros. São, assim, consideradas atividades de
baixo a moderado risco. Visite o site museusportugal.org e surpreenda-se com as
opções que tem para conhecer!

Portugal, país seguro
Portugal foi o primeiro país europeu a
receber o novo selo “Safe Travels”, criado
pelo World Travel and Tourism Council
(WTTC). A distinção certifica destinos
e negócios que cumprem protocolos
de saúde e higiene, para que os
consumidores saibam para onde podem
viajar em segurança. De referir que o
próprio Turismo de Portugal lançou
o selo “Clean & Safe”, para distinguir
empresas e atividades nacionais
consideradas seguras. Saiba mais em
business.turismodeportugal.pt

5. Jogar ténis, golfe,
fazer surf

DR

São atividades físicas consideradas de baixo a moderado
risco e preferíveis, de acordo com a DGS, face a desportos
coletivos como o futebol ou o basquetebol. É uma ótima
oportunidade para experimentar uma atividade nova ou
aperfeiçoar a técnica.
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