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COVID-19 | MUNICÍPIO DE ÍLHAVO / Ponto de situação a 18DEZ2020 

 

• Ponto situação CMI - Plano de contingência desde 09DEZ2020 – medidas tomadas:  

✓ Distribuição de material de higienização e EPI para equipas de limpeza, CMI, 

MMI, CIEMar, Pavilhões Desportivos, Piscinas, AG: SAN-D, SABA 5L, DAD-T, 

rolos de toalhas de papel, máscaras FFP2, luvas; 

✓ Receção de encomendas: 

• 1000 máscaras 25 lavagens – 11DEZ2020; 

✓ Entrega de Kits máscaras 25 lavagens aos trabalhadores CMI – 14DEZ2020; 

✓ Análise do parecer da ALS acerca das condições chuveiros dos Pavilhões 

Desportivos:  

• Revisão dos respetivos Planos de Contingência (em curso); 

• Reunião Desporto / SMPC / DGESU - discussão de alterações nos 

planos de contingência dos Pav. Desp. (Sec GN, EB GE, GC) – 

18DEZ2020. 

 

• Meios SMPC 

✓ Recursos humanos e materiais disponíveis: 

 Meios humanos 
no ativo 

Recursos materiais 

Armazéns Gerais 

30 operacionais 
não diferenciados 

4000 l gasóleo 

10 stands (casas sem piso) 

2 camiões 

2 máquinas retro escavadoras 

6 carrinhas 3500K caixa aberta 

1 Chefe de Divisão 1 Carrinha da Proteção Civil 

2 técnicos superiores 3 Veículos ligeiros comerciais 

1 assistentes administrativos 1 Veículos ligeiros mistos 

1 técnico informática 2 veículos ligeiros 

1 Estagiário Outros veículos 

1 segurança  
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✓ Abastecimento de água, limpeza urbana e iluminação pública – assegurado pela 

ADRA, SUMA e EDP respetivamente.  

 

• Operações já realizadas ou em curso / Plano Operações Municipal 

✓ Encerramento dos parques infantis, desportivos e geriátricos; 

✓ Atendimento telefónico ou email para atendimento não presencial dos vários 

serviços; 

✓ Ação social – Apoio à comunidade idosa – articulação com IPSS do município 

(compras, farmácia, etc..) - CASCI e Património dos Pobres; 

✓ Linha de atendimento apoio psicológico “Estamos aqui.”; 

✓ Projeto “Estamos Aqui” – com a disponibilização de atividades através de vídeo para 

a comunidade que se encontra em isolamento social; 

✓ Respostas solicitações de local de quarentena /isolamento: 

 

Designação 

Moradia R/C -T3 – preparada 

Residencial Galera 1º andar Apartamento 1 (1 quarto preparado) 

1º andar Apartamento 2 (1 quarto preparado) 

2º andar 6 quartos – com wc – preparados 

Apartamento –T3 – preparado 

Antigo Centro de Formação DRAPC – 15 quartos - preparado 

 

✓ Contacto regular com Delegada de Saúde para atualização de informações; 

✓ Levantamento de meios / requisição de material de reforço (material de proteção e 

de higienização); 

✓ Continuação da higienização dos espaços públicos no município (espaços públicos 

de acesso aos supermercados, CTT, farmácias, bancos, papeleiras, contentores, 

ecopontos, bancos de jardim, etc.);  

✓ Atualização diária de listagem de material disponível de proteção, fornecedores e 

encomendas em curso; 

✓ Reforço do Fundo Municipal de Apoio às Famílias em 200 mil euros; 

✓ CMI/COVID-19: “Câmara Municipal “desconfina” serviços de atendimento ao 

munícipe e os campos de ténis”; 

✓ Abertura do Atendimento CMI e Espaço Cidadão com novo horário – 09h00 às 12h00 

e 13h00 às 16h00; 

✓ Abertura do balcão da AdRA apenas para pagamentos das 9h00 às 12h00; 

✓ Abertura do Espaço Cidadão na Gafanha da Nazaré - abriu dia 01JUN;  

✓ Encerramento do COVIDrive do Centro Saúde – 29MAI2020; 

✓ Manutenção de estruturas de apoio ao atendimento no Centro de Saúde de Ílhavo 

(triagem e balneários); 
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✓ Abertura dos Mercados da Costa Nova e da Barra, assim como apoio na abertura 

dos Mercados de São Salvador e Gafanha da Nazaré; 

✓ “Câmara Municipal de Ílhavo concretiza medidas excecionais de Apoio Social e 

Económico”; 

✓ “Câmara Municipal promove segunda fase do processo de desconfinamento em 

Ílhavo”; 

✓ “Câmara Municipal de Ílhavo prolonga os apoios sociais e fiscais a munícipes e 

comerciantes, até ao final do ano”; 

✓ Reabertura de equipamentos e espaços culturais: espaços de leitura Adultos e 

Infantil de BMI, consulta de documentos CIEMAR, MMI / Aquário (estes dois 

encerrados para obras requalificação), Posto de Turismo da Costa Nova; Fábrica 

das Ideias; Fórum Maioridade; 

✓ Comunicações CMI/COVID-19:  

• Projeto "Maiores On" de dinamização de aulas de literacia digital; 

• “Câmara Municipal de Ílhavo apoia criação e produção artística local”; 

• “Mercado Municipal da Costa Nova com horário alargado”; 

• “COVID-19: disponibilizados 34 mil euros na 2.ª fase de Apoio Pontual às 

IPSS”; 

• “Maiores pela Janela” leva Seniores a “correr sobre rodas”; 

• “COVID-19: Câmara Municipal continua a apoiar as Instituições de 

Solidariedade Social”; 

• “Programação do 23 Milhas regressa em força e com toda a segurança”; 

• “Ílhavo In” retoma normal do serviço”; 

• “COVID-19: Câmara Municipal permite a continuidade dos horários habituais 

do comércio”; 

• “Época Balnear decorreu com normalidade nas Praias do Município de Ílhavo”; 

• “Piscinas Municipais Época 2020/2021: manifestação de preferência”; 

• “Câmara Municipal promove 1.º Encontro de Políticas Públicas no 

Envelhecimento”; 

• “Esclarecimentos sobre os horários do comércio na Situação de Contingência”; 

• “Equipamentos municipais recebem selo e certificação Clean & Safe”; 

• “Câmara Municipal lança campanha “Mais vale prevenir que contagiar”; 

• “COVID-19: Câmara Municipal de Ílhavo relança Bolsa Municipal de 

Voluntariado Social”; 

• “Câmara Municipal integra projeto europeu de avaliação dos impactos da 

COVID-19 nos idosos”; 

• “(In)Forma-te”, Feira Vocacional e do Emprego em formato condicionado pela 

COVID-19”; 

• “Adiada programação do último fim de semana do Mar Film Festival”; 

• “Festival LEME em Ílhavo foi cancelado”; 
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• COVID-19: Câmara Municipal esclarece entrada de Ílhavo na lista dos 

Municípios de Risco” com partilha da legislação em causa (RCM 92-A/2020, 

D8/2020 e RCM96-B/2020); 

• “Alteração dos horários de funcionamento dos Mercados Municipais da Costa 

Nova e da Barra”; 

• “COVID-19: Escola Municipal de Natação mantém-se encerrada” – 

25NOV2020; 

• “COVID-19: Mercados Municipais e Serviços da Câmara Municipal 

condicionados pelo Estado de Emergência”; 

• “Câmara Municipal prolonga apoios sociais e fiscais a Famílias e Comércio 

Local, até 30 de junho 2021” – 18DEZ2020; 

✓ Envio do ponto de situação – Subcomissão COVID-19 à CMPC alargada – 

10DEZ2020;  

✓ Entrega de material às Associações de Pais e Escolas: 

• Chousa Velha: 150 batas descartáveis – 10DEZ2020; 

✓ Reunião ponto situação COVID-19 com as Instituições (CASCI, Sta. Casa, LSJ e 

Carmo), em representação do Diretor Segurança Social – dra. Carla e envio ponto 

situação escrito do LNSN e Delegada de Saúde; 

✓ Elaboração de relatório de atividades SMPC – 14DEZ2020; 

✓ Reunião ordinária da CMPC alargada – 18DEZ2020: 

• Ponto 1 – Apresentação e apreciação dos trabalhos realizados no âmbito da 

Proteção Civil; 

• Ponto 2 – Outros assuntos de interesse. 

 

4. VALORES ESTATÍSTICOS COVID-19 | Município de Ílhavo 

 

A 17 de dezembro de 2020 há o registo de 1111 casos COVID-19 confirmados, dos quais 23 

óbitos a lamentar. 

 

Registam-se até à data 831 recuperados e um total de 257 casos ativos distribuídos da se-

guinte forma: 107 em São Salvador, 72 na Gafanha da Nazaré, 27 na Gafanha da Encarnação e 

04 na Gafanha do Carmo.  

 

Ílhavo, 18DEZ2020 

O Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo 

 

 

Fernando Fidalgo Caçoilo 

 


