
 
 

Comunicado 
 
 

Câmara Municipal de Almada implementa 

medidas suplementares preventivas de controlo 

do Covid-19 

 
 

A Câmara Municipal de Almada (CMA), na sequência de despacho 

da presidente Inês de Medeiros, seguindo as deliberações da Equipa 

de Coordenação – Covid-19, responsável pela implementação do 

Plano de Contingência, decidiu adotar medidas suplementares com 

vista a reduzir os riscos de exposição e eventual contágio do Covid-

19. 

Desta forma, a CMA procederá: 

 Ao encerramento preventivo dos Espaços Cidadão do Feijó, 

Monte de Caparica e Almada por não ser possível implementar 

medidas de segurança, nomeadamente o afastamento social e 

a etiqueta respiratória. Os Espaços Cidadão da Costa da 

Caparica e Sobreda, e restantes espaços de atendimento ao 

público, permanecerão abertos depois de terem sido 

implementadas as medidas de segurança necessárias; 

 Lançamento de uma campanha de comunicação para reforço 

das medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde; 

 Reforço de pessoal para os meios de contacto aos munícipes 

nomeadamente através do número de telefone 21 272 40 00 e 

do email almadainforma@cm-almada.pt; 
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 Disponibilização da possibilidade dos trabalhadores adotarem 

o regime de teletrabalho e regime de assistência à família, de 

acordo com as diretivas apresentadas pelo Governo; 

 Implementar regras excecionais de organização de trabalho 

que reduzam ao mínimo a possibilidade de contágio; 

 Possibilidade dos trabalhadores que integram a classificação 

de Grupos de Risco assim como grávidas contatarem o 

Departamento de Recursos Humanos; 

 Ao cumprimento, em articulação com os Agrupamentos de 

Escolas, à disponibilização de refeições aos alunos de escalão 

A da Ação Social Escolar do 1º ciclo.  

 

Paralelamente, e de forma a salvaguardar a segurança dos 

trabalhadores e munícipes, a Câmara Municipal de Almada já adotou 

as seguintes medidas: 

 Criação de salas de isolamento nas instalações da CMA, com 

distribuição de informação e KIT de proteção para 

acompanhante e caso suspeito; 

 Afixação das recomendações da Direção-Geral da Saúde nas 

instalações da CMA; 

 Nos espaços de atendimento ao público abertos; 

 Foi garantido o reforço do desinfetante/solução de lavagem de 

mãos já disponibilizados aos trabalhadores e colocação de 

desinfetante de mãos à entrada dos espaços, para uso dos 

utentes; 

 Foi garantido o aumento do espaço entre o trabalhador e o 

utente nos espaços possíveis; 

 Foi reduzida ou inibida a permanência de utentes nas áreas de 

espera; 

 Solicitação de reforço permanente da limpeza nos espaços de 

atendimento e adjudicação de serviço de limpeza para espaços 

de isolamento que sejam utilizados com casos suspeitos; 

 Solicitação do Plano de Garantia de Serviços Mínimos às 

Atividades Essenciais, nomeadamente Divisão de Limpeza 

Urbana/serviço de recolha de lixo, Serviço de Gestão 

Cemiterial, Serviço Veterinário Municipal; Serviço Municipal de 

Proteção Civil, Divisão de Infraestruturas Viárias e Iluminação 



Pública, Divisão de Mobilidade e Trânsito, Departamento de 

Informática e Espaços de Cidadão; 

Estas medidas associam-se às restantes já apresentadas e 

comunicadas esta semana.  

A Câmara Municipal de Almada reforça a recomendação para que os 

munícipes privilegiem, sempre que possível, a via eletrónica e/ou 

digital no que diz respeito ao atendimento.  

Estas medidas estão sujeitas a avaliação permanente, definindo-se 

para já a sua vigência com efeitos imediatos. 

 

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 
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