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Aos 03 de novembro de 2020, pelas 10H30, por videoconferência, reuniu a Comissão Distrital de 

Proteção Civil de Leiria (CDPC), tendo sido convidados os Srs. Presidentes de Câmara Municipal, e com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Análise da situação epidemiológica. 

2. Análise e deliberações decorrentes das Resoluções do Conselho de Ministros. 

3. Outros assuntos. 

Da análise e discussão dos assuntos constantes da ordem de trabalhos, os membros da CDPC 

manifestaram a sua preocupação face ao atual momento epidémico que se vive no distrito, 

nomeadamente aos comportamentos de grande parte da população, e reconheceu o enorme trabalho 

desenvolvido por todas as Entidades no combate à pandemia, tendo tomado em devida nota os 

constrangimentos que se deparam em alguns setores operacionais. 

A CDPC avaliou ainda as ações determinadas e decorrentes da Resolução do Conselho de Ministros 

que declara a situação de calamidade, no âmbito da pandemia da doença COVID-19, e quais as medidas 

a recomendar aos municípios e à população em geral, englobada ou não nos concelhos de risco: 

Assim, e face à situação atual, CDPC deliberou: 

a) Recomendar a toda a comunidade o rigoroso cumprimento das regras e determinações da DGS; 

b) Recomendar à população em geral, e sobretudo às famílias, o cancelamento de todas as atividades 

que impliquem a acumulação de pessoas, tais como festas familiares e outras, restringindo ao 

mínimo os contatos sociais; 

c) Recomendar a todas as Entidades o cancelamento de todos os eventos, não essenciais, que 

coloquem em causa a não possibilidade da distância social; 

d) Recomendar aos Lares, Instituições de solidariedade Social e outras Entidades, a redução das 

visitas aos locais de internamento, de forma a assegurar o isolamento social das camadas da 

população mais vulneráveis; 

e) Recomendar a todas as Entidades empregadoras o recurso ao teletrabalho, e o desfasamento de 

horários, sempre que seja possível; 

f) Recomendar aos municípios a convocação das Comissões Municipais de Proteção Civil para 

definição e ativação dos procedimentos de forma a aumentar o estado de prontidão das Zonas de 

Concentração e Apoio às Populações (ZCAP), entretanto instaladas nos municípios; 

g) Recomendar aos municípios o estabelecimento de candidaturas ao programa MAREESS, junto do 

IEFP, de forma assegurar os recursos humanos necessários às ZCAP de nível municipal. 

 

Leiria, 03 de novembro 2020 

O Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil de Leria 

Gonçalo Lopes 

 


