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NÚMERO DE CASOS EM PORTIMÃO
Casos Confirmados

3

Total recuperados

32

Total de óbitos

1

INFORMAÇÕES RELEVANTES:
• No dia de hoje não se registaram novos casos,
no concelho de Portimão;

que estão a acontecer ao longo da presente
semana;

• Foram analisadas pela Subcomissão os pedidos •
de autorização para abertura de espaços com
mais de 400 m2, tendo sido emitido parecer
favorável com as seguintes ressalvas: 1) acesso
apenas ao número de máximo de pessoas
definido para espaços até 400 m2; 2) visita da
autoridade de saúde e proteção civil para
confirmar o cumprimento/adequação do espaço;
•
• Preocupação com espaço utilizado pelas
autocaravanas em Alvor, espaço deve ser
definido apenas para utilização como
estacionamento das 08:00 às 20:00, acesso
interdito fora desse período. Falta de legislação
não permite às forças de segurança recusar
acesso ao espaço neste momento. Interdição do
•
espaço leva a que seja acautelado em outras
zonas do Concelho a possível utilização de
outros espaços;

Decidido por unanimidade retirar dos acessos às
praias a sinalética instalada, e aguardar pela
proximidade da abertura de época balnear
(06/06) para instalar sinalética que acompanhe
as futuras definições legais. Instalar sinalética
em todos os parques infantis do concelho de
informação sobre interdição dos espaços;

• Polémica com os testes realizados a Professores
da ES Manuel Teixeira Gomes que reclamaram
•
nas redes sociais a não realização dos mesmos
até ao início das aulas. Esta situação ocorre por
não ter sido cumprido pela direção do
estabelecimento o prazo de envio de dados o
que inviabilizou o procedimento e contactos por
parte do ABC para realizar os referidos testes

Concluídas as ações de sensibilização nos
Jardins de Infância para acompanhar o processo
de reabertura agendado para o próximo dia 1
de junho. Tem tido boa recetividade e
participação por parte dos responsáveis e
colaboradores dos estabelecimentos de ensino
pré-escolar;
Durante a próxima semana serão realizadas
ações de sensibilização junto dos cerca de 60
concessionários de praia, para preparar a
abertura dos espaços para o início da época
balnear agendada para o dia 6 de junho;
O CITEVE certificou as máscaras submetidas
pelo Município de Portimão, fabricadas pelas
costureiras dos Centros comunitários da Câmara
Municipal e da Junta de Freguesia de Portimão,
iniciando-se agora uma operação logística de
produção através de voluntariado.

Fonte: Subcomissão Municipal Permanente – COVID-19 – PROTECÇÃO CIVIL PORTIMÃO
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