
 
 

Comunicado 
 
 

Câmara Municipal de Almada  

Atualização das medidas do Plano de 

Contingência de controlo do Covid-19 

 
 

I. Câmara Municipal de Almada articula com Agrupamentos Escolares a 

distribuição gratuita de refeições para alunos do escalão A 

II. Wemob suspende atividades de fiscalização e permite o estacionamento 

gratuito 

III. Provedoria dos Animais sensibiliza para o não abandono de animais 

IV. Câmara Municipal de Almada reforça recomendações 

 

A Câmara Municipal de Almada, em conformidade com as 

orientações das entidades responsáveis e alinhada com o seu Plano 

de Contingência, atualiza as medidas tomadas e reforça 

recomendações de forma a conter a propagação do Covid-19.  

 

Entrega de Refeições a Alunos do escalão A da ASE 

 

Seguindo as indicações do Ministério da Educação, a Câmara 

Municipal de Almada entrou em articulação com os Agrupamentos 

Escolares do município, de forma a que continuem a ser fornecidas, 

nas escolas, as refeições aos alunos do escalão A da Ação Social 

Escolar.    

 

 

 



Assim: 

 

O fornecimento de refeições vai funcionar em regime de take away e 

em horário desfasado, de forma a não originar uma grande 

concentração de alunos. Os alunos serão contactados pelas escolas. 

Para além de refeições, serão também entregues a todos os alunos 

dois lanches. Os alimentos serão entregues em boxes individuais e 

descartáveis. 

Por agrupamento escolar foi identificada uma escola para a 

distribuição das refeições (listagem abaixo). 

 

Agrupamento Escola 

Anselmo de Andrade Feliciano Oleiro 

António Gedeão EB n.3 do Laranjeiro 

Caparica EB n.2 da Costa da Caparica 

Carlos Gargaté Carlos Gargaté (sede) 

Daniel Sampaio EB Marco Cabaço 

Elias Garcia EB Miquelina Pombo 

Emídio Navarro Escola Secundária Emídio Navarro 

Francisco Simões Escola Secundária Francisco Simões 

Miradouro de Alfazina Escola Básica Miradouro de Alfazina 

Monte da Caparica EB n.º1 Monte da Caparica 

Romeu Correia Escola Secundária Romeu Coreia 

Ruy Luís Gomes 
EB Alexandre Castanheira 

EB n.1 do Alfeite 

Trafaria Trafaria (sede) 

 

 

Wemob adota medidas próprias de contingência  

 

Destacamos as seguintes:  

 

 Parquímetros 

Permitir o estacionamento gratuito em todas as zonas tarifadas 

 Fiscalização 

Todas as atividades de fiscalização encontram-se suspensas, 

havendo uma equipa de reboque de prevenção disponível para 

situações de emergência e apoio às autoridades locais como PSP, 

Bombeiros, Proteção Civil, GNR ou Polícia Marítima 



 Contraordenações 

Suspensão dos prazos para pagamento de coimas e apresentação 

de defesa que terminem entre 13 de março e 9 abril até maio; 

 

Provedoria dos Animais reforça mensagem importante 

 

 Os animais não transmitem COVID-19  

 O Coronavírus que causa esta pandemia de COVID-19, é um 

Coronavírus Beta 

 As doenças em animais, causadas por coronavírus, são 

Coronavírus Alfa 

 O Coronavírus - COVID-19, não afeta animais 

 As noticias de abandono de animais em vários países e 

mesmo de abate dos mesmos, por causa do COVID-19, são 

mostra de ignorância e atitude de pânico, não aceitável nem 

compreensível 

 A Provedoria dos Animais de Almada está disponível para 

esclarecer cidadãos em concreto que tenham duvidas em 

relação ao COVID-19 e os animais. (mais informações em 

https://www.facebook.com/provedoriadosanimaisalmada/) 

  

Câmara Municipal de Almada reforça recomendações 

 

Apelando ao bom senso, e tendo noção que todos são agentes de 

saúde pública:   

 Permaneça em casa; 

 Se tiver que sair, só em situações de extrema necessidade 

(trabalho, alimentação, farmácia, entre outros) cumprindo as 

normas definidas pela DGS; 

 Evite locais públicos, concentração de pessoas, 

nomeadamente praia, centros comerciais ou esplanadas; 

 Se tiver tosse, febre e dores no corpo contacte o serviço 

SNS24 através do nº 808 24 24 24, seguindo na íntegra as 

indicações recebidas; 

 Para quaisquer dúvidas sobre o funcionamento de 

equipamentos e serviços municipais, a Câmara Municipal de 

https://www.facebook.com/provedoriadosanimaisalmada/


Almada está disponível através do número de telefone 21 272 

40 00 e do email almadainforma@cm-almada.pt; 

 Utilize os serviços digitais disponíveis sempre que possível. 

Os dois Espaços de Cidadão abertos irão funcionar com 

entrada condicionada e só atenderão pedidos urgentes.  

 

Mais informações: 
 
Ricardo Pita 

Chefe da Divisão de Informação, Comunicação e Imagem 

Tel.: 212 724 521 

rpita@cma.m-almada.pt 

www.m-almada.pt 

 
 
Almada, 15 de março de 2020 
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