
PONTO DA SITUAÇÃO 

O município teve conhecimento nas últimas horas da existência de 13 novos casos de 

cidadãos infetados numa unidade industrial do Concelho.  

A autoridade de saúde local está a desenvolver todos os contactos com os cidadãos em 

questão, para verificar a suas redes de contactos e definir as necessidades de colocação em 

isolamento profilático ou de monitorização e acompanhamento. 

O município demonstrou às autoridades competentes toda a disponibilidade para colaborar 

em tudo o que considerem importante.  

No total, até à data de hoje, o Município de Tondela contabilizou 27 casos positivos para a 

COVID-19.  Dos 27 casos positivos contabilizados 13 já estão recuperados. 

Vigora a nível nacional a situação de contingência, de acordo com a Resolução do Conselho de 

Ministros nº70-A/2020 de 11 de setembro. 

Foi acionado o Plano Municipal de Emergência no dia 15 de setembro de 2020 em função da 

colocação de todo o país em Estado de Contingência. 

É importante nesta fase mantermos a confiança nas autoridades com responsabilidades na área da 

saúde, permitindo que com tranquilidade possam desenvolver o seu trabalho. 

Entre o dia 15 e o dia 19 de setembro decorrem uma série de atividades de celebração do feriado 

municipal.  

Em relação ao programa de amanha - dia 16 - tendo em linha de conta o respeito pelas regras de 

segurança, em articulação com as autoridades de saúde, foram profundamente reduzidas as 

atividades e a capacidade que cada uma comporta, além de outras que foram anuladas, de forma 

a que tudo seja feito de forma a podermos assinalar simbolicamente o nosso feriado municipal 

em máxima segurança.  

Estamos também à porta da abertura do ano letivo das nossas escolas, sendo que as medidas foram 

articuladas com os Agrupamentos no sentido de garantir a segurança de pais, alunos, professores 

e auxiliares. 
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