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Exm.º Sr. Presidente  

Assembleia Municipal de Almada   

  

 

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma, o 

deputado municipal do CDS-PP, apresentar o presente Requerimento à Câmara 

Municipal de Almada  

  

Assunto: Regresso às aulas - Plano Municipal para a comunidade escolar em Almada 

para fazer face ao covid19  

 

 

 

Apesar do desconfinamento e do fim do estado de emergência e mesmo com as medidas de 

precaução aconselhadas pelo governo e pelas várias entidades responsáveis como é o caso da 

DGS para que se evitem ao máximo os contágios comunitários, e apesar da já muita informação 

disponível junto da comunidade, os casos de pessoas infetadas com o vírus covid19 não param 

de aumentar contando com muitos mais do que provavelmente se estaria à espera, vaticinando 

mesmo  uma nova grande vaga a partir de Setembro/Outubro. 

 

Locais de grande concentração de pessoas são considerados espaços de elevado risco de 

contaminação fazendo com que haja necessidade de um maior controlo e acompanhamento  e 

de uma maior preocupação por parte das autoridades competentes ao qual as autarquias não 

deverão ficar fora das suas responsabilidades, bem antes pelo contrário.  

 

Da lista de locais de elevado aglomerado e ajuntamento de proximidade na comunidade, 

encontram-se as escolas e os inúmeros espaços frequentados por todos aqueles que compõem 

a comunidade escolar.  

 

No caso do município de Almada, o mesmo tutela um considerável número de escolas da sua 

responsabilidade, razão pela qual, deve ter um papel activo  na concretização de medidas que 

possam mitigar os contágios na comunidade escolar devendo ter em conta a elaboração de um 



plano local direccionado para os estabelecimentos de ensino devendo ao mesmo tempo manter 

um diálogo e contacto próximo com os pais e encarregados de educação. 

 

A higiene, a limpeza e a desinfecção assim como as medidas aconselhadas pela DGS e demais 

entidades com responsabilidades na área da saúde e da prevenção são neste caso, preceitos a 

cumprir escrupulosamente, a fim de não só proteger toda a comunidade local como também 

evitar novas medidas de confinamento que prejudicariam novamente o calendário escolar com 

as nefastas consequências junto dos alunos ao nível da sua normal aprendizagem como 

decorreu no presente ano lectivo.  

 

Considerando que as entidades competentes preveem uma potencial nova vaga de covid19 onde 

Portugal alegadamente não será excepção, o CDS-Partido Popular ao abrigo do Regimento da 

Assembleia Municipal de Almada, vem por este meio, endereçar Requerimento à Câmara 

Municipal de Almada, relativamente às seguintes questões: 

 

1 - Na tentativa de precaver antecipadamente aquele que pode ser por meados de 

Setembro/Outubro uma nova vaga do surto de covid19 em Portugal ao qual o concelho de 

Almada não está imune, que plano em concreto tem a Câmara Municipal de Almada para 

dar respostas aos inúmeros pais e encarregados de educação que pretendem ter 

conhecimento das medidas de segurança que os seus filhos terão de cumprir nas escolas 

do concelho sob tutela da autarquia?  

 

2 -  Das medidas a tomar pela autarquia nas escolas sob a sua tutela serão distribuídos 

material de protecção individual como máscaras e gel desinfectante para minimizar os 

potenciais contágios entre a comunidade escolar? 

 

3 -   Haverá ou não, necessidade de efectuar a adaptações nas infra estruturas ou no 

mobiliário escolar, a fim de manter e de cumprir escrupulosamente as normas de 

segurança por exemplo em casas de banho, bibliotecas, refeitórios e cantinas, espaços 

de recreio e em outros espaços comuns e de contacto entre alunos, professores e pessoal 

auxiliar, tudo isto para que o próximo ano lectivo em Almada corra da melhor forma 

possível e ajude a eliminar a pandemia?  

 

 

O Deputado Municipal do CDS-Partido Popular  

Almada, 13 de Julho de 2020 

 

 


