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ASSUNTO: Aprovação de Planos de Contingência para o SARS-CoV-2 
 

O aparecimento de um novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da doença COVID-19, levou a 

Organização Mundial de Saúde a declarar uma situação de Emergência de Saúde Pública 

Internacional. O novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em humanos no final de 

2019, na cidade chinesa de Wuhan, província de Hubei, tendo sido entretanto confirmados casos 

em toda a Europa. 

Assim, o presidente da Camara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, aprovou no 

passado dia 05/03/2020 o Plano de Contingência Interno do Município de Torres Vedras, que 

pretende orientar a atuação da Câmara Municipal, dos Serviços Municipalizados de Água e 

Saneamento e da empresa municipal Promotorres perante situações suspeitas e/ou confirmadas 

de infeção pelo novo coronavírus, SARS-CoV-2.  

O Plano contempla ainda a redução dos riscos para a saúde de todos os trabalhadores das 

entidades municipais suprarreferidas, evitando a transmissão do vírus em ambiente laboral, e 

garantindo a continuidade de laboração dos serviços essenciais de forma a garantir a 

minimização do impacto de qualquer interrupção e assegurar o funcionamento dos serviços 

municipais. 

Mais informamos que no dia 09/03/2020 foi aprovado por unanimidade pela Comissão Municipal 

de Proteção Civil, o Plano de Contingência de Âmbito Municipal uma vez que, na impossibilidade 

de conhecer quando ou como ocorrerá uma epidemia causada por um agente infecioso, se torna 

vital que o Concelho esteja preparado e que o Município disponibilize toda a informação de 

forma transparente de modo a combater a desinformação e como medida para garantir a 

segurança dos munícipes, transmitir tranquilidade para toda a comunidade e que face à 

expressão da atual situação possua todas as ferramentas para lidar da melhor forma com esta 

situação, mantendo viável o desempenho das funções críticas e garantindo a segurança de todos. 
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Torres Vedras, 10 de março de 2020
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