
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santarém:  

Um Distrito de Teletrabalho 

Moção subscrita pela Comissão Política Distrital de Santarém 

 

Os últimos dois anos alteraram drasticamente a maneira como vivemos, convivemos e 
trabalhamos. O país viu-se forçado a dar um salto tecnológico sem precedentes devido 
ao isolamento a que fomos sujeitos, tentando minimizar os impactos do mesmo na 
economia nacional. 

O teletrabalho passou a ser uma realidade para a maioria dos setores da nossa 
economia, onde o comércio digital tornou-se uma normalidade, assim como as reuniões 
e convívios através das mais diferentes plataformas digitais. 

Com o término deste período mais complicado da pandemia, muitas foram as empresas 
nacionais e internacionais que adotaram e aplicaram esta nova forma de trabalhar no 
seu quotidiano, dados os bons resultados que obtiveram através deste modelo. 

Segundo os estudos mais recentes a nível nacional, mais de 44% dos profissionais 
inquiridos consideram que a sua produtividade aumentou consideravelmente em 
regime de teletrabalho, onde 89% afirmam estar muito satisfeitos com a adoção deste 
modelo de trabalho. 

Tendo em conta os dados fornecidos pela Eurofound e Comissão Europeia, Portugal é o 
9º país da UE com melhores condições para se trabalhar a partir de casa, com a 
possibilidade de melhorar este resultado, onde as empresas detêm um papel 
fundamental em proporcionarem aos seus trabalhadores melhores condições para estes 
desenvolverem as suas atividades fora do local de trabalho tradicional. 

A digitalização do meio empresarial aliada a esta nova política de emprego garantem as 
ferramentas necessárias para atacar os diversos problemas da nossa sociedade, como a 



centralização nos grandes centros urbanos da maior parte da população e do tecido 
empresarial.  

O teletrabalho passou de uma situação provisória para uma realidade cada vez mais 
enraizada na nossa sociedade, onde grande parte dos trabalhadores optaram por 
regressar às suas cidades natais, onde o distrito de Santarém é um caso claro deste novo 
“êxodo profissional”. 

Foram muitos os que optaram por voltar para mais próximo das suas famílias, deixando 
a vida mais agitada dos grandes centros urbanos, ganhando assim mais tempo e 
qualidade de vida. 

A realidade é que a vida nos grandes centros urbanos é cada vez mais complicada, 
perdemos muito tempo no transito, a habitação é muito mais cara, os serviços públicos 
de saúde estão mais sobrecarregados, para quem tem filhos a rede de creches, 
infantários e escolas pública é deficiente e a rede privada incomportável para a maioria 
dos orçamentos familiares. Aliado a isto existe a vontade já manifestada por vários 
jovens em regressar às suas localidades de origem, e com a realidade trazida pelo 
teletrabalho vêm aqui uma oportunidade. O nosso distrito goza de uma qualidade 
invejável nos serviços de Internet e telecomunicações e a qualidade de vida em qualquer 
um dos municípios do distrito de Santarém é manifestamente superior à dos grandes 
centros urbanos. Aqui os jovens podem planear as suas famílias e projetar o seu futuro. 

Obviamente que nem tudo é mau e todos temos consciência que vivendo num grande 
centro populacional é mais fácil ter acesso a eventos culturais, museus, restaurantes, 
entre outros serviços e atividades que na maioria dos casos só são possíveis de usufruir 
nestas grandes cidades. 

Mas também sabemos que vivendo fora destes centros urbanos e, mais especificamente 
no nosso distrito, o distrito de Santarém, que esta localizado no centro do nosso país, e 
bastante próximo da Capital, servido por uma excelente rede rodoviária como é o caso 
da A1, A23, A13, IC9, de uma rede ferroviária com comboios intercidades, de uma rede 
expressos que tem autocarros a partir de 30 em 30 minutos para as principais cidades 
do nosso país, aliado ao preço médio da habitação que se situa em 862,00€ o m2 face 
aos 3.797,00€ de Lisboa e aos 2.315,00€ do Porto, à excelente oferta escolar que 
possuímos e serviços médicos que apesar de ainda possuírem muita margem para 
melhorar funcionam sem grandes constrangimentos, tornam este distrito bastante 
atrativo para a migração de todos os jovens que se queiram afastar das grandes cidades 
sem deixarem por completo a ligação às mesmas, principalmente no que toca aos seus 
empregos. 

Concluímos com a vontade de reconhecer o nosso distrito como uma potência ideal para 
jovens, famílias e empresas que queiram usufruir do melhor que os avanços 
tecnológicos e localização territorial permitem: uma vida de trabalho ativa e uma 
perspetiva de habitação saudável. Por desconstruir a ideia de que a vida com sucesso 
profissional é vivida nos grandes polos urbanos conseguimos combater as desigualdades 
provocadas pela falta de coesão territorial. Queremos promover a fixação dos nossos 



talentos e atrair aqueles que veem em centros urbanos menores um futuro promissor 
onde possam garantir as mesmas oportunidades de trabalho que se encontram em 
Lisboa e um ambiente típico de interior, com o quotidiano calmo que muitos tencionam 
viver. O Distrito de Santarém, como outros, terá ainda um longo caminho para passar 
esta mensagem. Conseguiremos juntos, reconhecendo as valências de cada distrito, 
unindo-nos sobre valores comuns rumo a um Portugal melhor para todos 

 

 


