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Todos sabemos onde estávamos em 
março de 2020. Estávamos em casa, 
como nos pediam as autoridades de 
saúde, o primeiro-ministro e o Pre-
sidente da República; estávamos 
colados aos ecrãs a seguir, atónitos, 
as notícias dos vizinhos espanhóis e 
italianos, e a ouvir atentamente os 
números proferidos nas conferên-
cias de imprensa do Ministério da 
Saúde e da Direção-Geral de Saúde. 
#FIQUEEMCASA, repetiam-nos em 
todos os formatos e meios, e enco-
rajavam-nos com um arco-íris es-
palhado por janelas e varandas que 
repetia “Vai ficar tudo bem”. 

Hoje, em abril de 2021, sabemos 
muito mais sobre o vírus que nos 
colocou em casa, mas não sabemos 
o suficiente, e por isso ainda é neces-
sário investigar e cumprir a tão dura 
regra #FIQUEEMCASA que nos tem 

privado da nossa vida de relações 
sociais, familiares e de trabalho. Um 
ano depois não podemos esconder 
que, para alguns de nós, não ficou 
tudo bem e que há perdas que cus-
tarão a recuperar, que ainda não pu-
demos chorar e que nos continuarão 
a doer.  

No Município de Valongo, um ano 
depois da pandemia começar, conti-
nuamos a lutar e a mobilizar esforços 
para que a nossa comunidade consi-
ga #RESISTIRAOVIRUS e olhar com 
esperança os dias que estão para vir. 
Pensamos e implementamos, todos 
os dias, projetos, iniciativas, ações 
que pretendem aumentar a qualida-
de de vida dos munícipes. Fazemos 
parcerias, aliamos recursos, escuta-
mos necessidades e agimos como um 
corpo que se defende e empreende 
em direção ao futuro. 

Escolhi o mês de abril para lhe 
dar conta do que tem sido a ação 
da autarquia no domínio da Saúde, 
num ano em que esta palavra tem 
enchido as nossas vidas. Trago-lhe 
uma mão cheia de projetos que são 
a concretização do Plano Municipal 
de Saúde, apresentado em janeiro 
de 2020 e reinventado desde en-
tão, para que não deixássemos de 
cumprir o que havíamos prometido: 
colocar a saúde em toda a ação mu-
nicipal.  

Trago-lhe também dois exercí-
cios: um de memória, sobre o que 
juntos fizemos no âmbito do com-
bate à pandemia; e um de confian-
ça e esperança, com o que, também 
juntos, iremos e já estamos a fazer 
para que os próximos meses sejam o 
início do futuro, com Melhor Saúde 
+ Cidadania. 

Abril: 
a memória e o futuro

José Manuel Ribeiro 
Presidente da Câmara Municipal de Valongo



Telefone 
da Amizade 
A solidão não é boa companhia. 

No outro lado da linha está alguém 
pronto a escutar de forma confidencial 
e anónima. 

Ligue  22 832 35 35

05 /Rede de perguntadores

 06 /A nossa saúde está nas redes

07 /A especialista responde

 08 /Da terra para o Mercado: 

09 /Receitas felizes

 10 /Adolescer

12 /#resistiraovirus

índice SOS — 112
Gratuito 

Qualquer emergência que necessite 
de ambulância, bombeiros ou polícia. 

SNS 24 
808 24 24 24  
Suspeitas ou sintomas de COVID-19. 

Atendimento disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana. 

Opção 3 – Informação sobre vacinação COVID-19 

Opção 4 – Apoio Psicológico  

 
Centro de Rastreio COVID-19 
935 053 485 
Estacionamento 
Pavilhão Municipal de Valongo  

covid19.valongo@germanodesousa.com  

Proteção Civil de Valongo 
220 179 216 
939 030 398 
800 20 20 99 - Gratuito 

proteccaocivil@cm-valongo.pt  

Bombeiros Voluntários de Ermesinde 
229 783 040   

Bombeiros Voluntários de Valongo 
224 219 800 

ACeS do Grande Porto lll – Maia/Valongo  
229 470 940 

Unidade de Saúde Pública – Maia/Valongo 
229 490 584 

Serviço de Informação às Vítimas de Violência 
Doméstica da Comissão para a Cidadania e 
Igualdade de Género 

800 202 148 – Gratuito  

Atendimento disponível 24 horas por dia, 
7 dias por semana. 

Se não conseguir falar envie um SMS para o número 
3060 ou um email para violencia.covid@cig.gov.pt 

 
“Primeiro Passo” 
Apoio a vítimas de violência doméstica  
Câmara Municipal de Valongo 
936 888 871 

primeiro.passo@cm-valongo.pt  

violenciadomestica@psp.pt  

contactos úteis

um cabaz por semana
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Conscientes da necessidade de pro-
mover mais espaços de reflexão e de 
consciência cívica no contexto es-
colar, iniciámos, no primeiro perío-
do letivo, um projeto que acredita-
mos irá fazer a diferença na vida dos 
nossos alunos e alunas. Estamos a 
falar da Rede de Perguntadores, pre-
sente nas escolas de Valongo, junto 
da população do 3.º ciclo do ensino 
básico. Está em curso a primeira 
etapa do projeto que consiste na di-
namização de sessões em contexto 
de assembleia de turma, adaptadas, 
no momento, ao modelo à distância. 
Estas sessões têm por base o debate 
de temas e problemas identificados 
pelos/as alunos/as, desde logo pro-
curando encontrar a melhor forma 

de os expor e, também, as estraté-
gias mais apropriadas para intervir. 
Futuramente perspetiva-se a cria-
ção do Clube de Perguntadores, des-
ta vez com a adesão facultativa dos/
as alunos/as, mas com os mesmos 
objetivos: debate, reflexão e inter-
venção! 

A Rede está a começar na escola, 
mas pode - e já está - seguir outros 
caminhos. Vivemos tempos que nos 
obrigam a reinventar o modo de 
fazer e por isso, tentando chegar 
ao maior número possível de ado-
lescentes, pensamos num formato 
online, sempre disponível, a partir 
do nosso website. Ali, mensalmen-
te, vamos colocando desafios rela-
cionados com diferentes temáticas, 

prontos para serem explorados pe-
los mais jovens, por iniciativa pró-
pria ou em colaboração com pro-
fessores/as e/ou encarregados/as de 
educação 

A Rede de Perguntadores foi pen-
sada por nós, mas não para nós: foi 
pensada para jovens adolescentes, 
com o objetivo de fortalecer o seu 
sentido crítico, a sua capacidade de 
análise e de realizar escolhas cons-
cientes e responsáveis, individuais 
ou coletivas. Trata-se de uma ferra-
menta que visa o desenvolvimento 
de competências para o exercício de 
uma cidadania mais ativa, de uma 
participação efetiva na construção 
de uma sociedade mais justa, mais 
responsável e mais democrática.  

Rede 
de perguntadores



O portal Melhor Saúde  
+ Cidadania coloca no espaço 
virtual a ação do Município de 
Valongo no domínio da saúde. 
Desta forma, esperamos comu-
nicar mais e melhor, aumentar 
o conhecimento e a literacia em 
saúde no nosso município e ter 
o envolvimento de todos neste 
assunto que a todos diz respeito. 

É neste canal de comunicação 
e serviço, dedicado a quem vive 
e trabalha no nosso concelho, 
que pode conhecer os ambiciosos 
objetivos do Plano Municipal de 
Saúde 2019/2025 e os diversos 
projetos que estão a ser imple-
mentados para os alcançar.  

Estamos a criar um centro de 
recursos para atividades pedagó-
gicas e lúdicas. Serão um apoio 
para educadores na escola, mas 
também podem ser usadas em 
casa, facilitando o trabalho de 
apoio parental que se tornou ain-
da mais exigente em tempos de 
confinamento. 

Aqui encontra contactos úteis, 
avisos, alertas relevantes, mas 

não só. Trabalhamos para que 
este espaço seja o seu ponto de 
referência para mais conheci-
mento, com informação de qua-
lidade, em linguagem acessível, 
que o possa ajudar a tomar de-
cisões e a cuidar melhor da sua 
saúde.  

Como seria de esperar, estamos 
presentes na rede social Face-
book, onde publicamos diaria-
mente notícias breves, dicas rá-
pidas, avisos e até desafios para 
que a nossa ligação seja ainda 
mais forte.  

Melhor Saúde + Cidadania é 
mais do que o nome do nosso por-
tal; é a síntese da convicção da 
autarquia no que se refere à im-
portância da saúde para sermos 
melhores cidadãos. É nosso obje-
tivo melhorar a qualidade de vida 
dos munícipes e tudo faremos 
para assegurar maior equidade no 
acesso à saúde para todas as cida-
dãs e cidadãos do concelho. Esta 
forma de comunicar é um passo 
nessa caminhada. Venha conhe-
cer-nos e fale connosco!   

A nossa saúde
está nas redes

perguntas
com resposta

3
http://saude.cm-valongo.pt
visite o portal em

Ana Paula Rodrigues 
Médica de Saúde Pública

São muitas as informações 
diárias nos órgãos de 

comunicação, mas 
nem sempre nos são 

transmitidas de forma 
clara. Para nos ajudar 
a esclarecer algumas 

dúvidas falámos com a 
Dr.a Ana Paula Rodrigues, 
Médica de Saúde Pública 
a trabalhar no Instituto 

Nacional de Saúde Doutor 
Ricardo Jorge, onde é a 

Coordenadora do Inquérito 
Serológico Nacional 

à COVID-19  

Atualize os seus contactos 
no seu Centro de Saúde 

Os contactos atualizados no Centro de Saúde são 
fundamentais para o processo de vacinação em curso. 
Assegure-se que o seu agregado tem os contactos 
atualizados e ajude os mais idosos a fazer chegar a 
informação correta à unidade de saúde.

Pode fazê-lo por e-mail enviando a seguinte 
informação: nome, número de utente, morada e 
contactos telefónicos atuais.
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O que são
inquéritos serológicos? 
Os inquéritos serológicos são es-
tudos realizados para identifi-
car se as pessoas têm anticorpos 
contra determinadas infeções, de 
modo a estimar a percentagem da 
população que já esteve infetada, 
ou estimar a percentagem da po-
pulação que está protegida dessa 
infeção através da vacinação. São 
estudos que se fazem, habitual-
mente, através de uma análise ao 
sangue, complementados com um 
questionário sobre doenças ante-
riores, medicações e vacinas to-
madas pelas pessoas.  

Como a percentagem da popula-
ção protegida (imune) pode variar 
ao longo do tempo, porque os an-
ticorpos podem diminuir, ou por-
que mais pessoas vão sendo vaci-
nadas, estes estudos costumam ser 
repetidos ao longo do tempo.  

Em Portugal, por exemplo, tal 
como em muitos outros países, 
são feitos vários inquéritos sero-
lógicos: o inquérito serológico às 
doenças evitáveis pela vacinação 
(como o sarampo, rubéola, difteria 
ou tétano) e, mais recentemente, o 
inquérito serológico contra a CO-
VID-19.  

A informação obtida com estes 
estudos é muito útil para ajustar 
as medidas de saúde pública, em 
particular para melhorar os pro-
gramas de vacinação. 

Outro termo que vamos ouvindo 
com frequência é imunidade de 
grupo. O que é? 
A imunidade de grupo é um con-
ceito que se refere a uma situação 
na qual a maioria da população 
está protegida contra uma infe-
ção, por ter sido anteriormente 
infetada ou por ter sido vacinada, 
levando a que o agente infecioso 
deixe de circular nessa população. 
Deste modo, mesmo as pessoas 
que não estão imunes (isto é, que 
não foram infetadas ou não foram 
vacinadas) estão também protegi-
das dessa infeção. A imunidade de 
grupo é geralmente atingida quan-
do grande parte da população está 
protegida (imune), variando de in-
feção para infeção, de acordo com 
a contagiosidade do agente infe-
cioso (agentes de elevado contágio 
levam a que a imunidade de grupo 
só seja alcançada quando grande 
parte da população está protegi-
da) e com a proteção conferida 
pela vacina (vacinas que conferem 
maior grau de proteção, isto é, que 
têm maior efetividade, permitem 
alcançar imunidade de grupo mais 
facilmente).  

Por exemplo, no sarampo a imu-
nidade de grupo é atingida quando 
95% da população está imune, é por 
isso que esta é a meta da vacinação 
contra o sarampo. Já na COVID-19 
não se sabe ainda ao certo quando 
será possível atingir a imunidade 
de grupo. Alguns modelos mate-
máticos sugerem que é necessário 
ter protegida entre 60% a 70% da 
população para se alcançar a imu-
nidade de grupo, mas isso são valo-
res que só a observação do mundo 
real nos permitirá confirmar. 

As vacinas são seguras? 
Estas da COVID-19 também? 
Sim, as vacinas são seguras.  

Antes de serem comercializadas 
todas as vacinas (e medicamentos) 
sofrem um longo processo de es-
tudo para avaliar a sua segurança e 
a sua eficácia, só chegando a ser li-
cenciadas as vacinas que têm bons 
perfis de segurança e de eficácia. 
Tal como todos os medicamentos, 
as vacinas podem ter alguns efei-
tos adversos, que na maioria dos 
casos são situações ligeiras, como 
vermelhidão ou dor no local da in-
jeção, ou alguns sintomas seme-
lhantes a uma gripe que passam 
em poucos dias. Por uma questão 
de precaução, depois da toma de 
uma vacina é recomendado que as 
pessoas fiquem cerca de meia hora 
no centro de saúde, ou noutro lo-
cal onde tenham sido vacinadas, 
“em observação”. Este é um pro-
cedimento normal após a toma de 
qualquer vacina, não só a da CO-
VID-19. 

Há algumas situações, muito 
pouco frequentes, em que as va-
cinas podem estar contraindica-
das, ou seja, que não devem ser 
tomadas. Para averiguar essas si-
tuações, os profissionais de saúde 
fazem várias perguntas antes de 
prescreverem ou darem qualquer 
vacina. É importante que conti-
nuemos todos a confiar nos profis-
sionais de saúde, nas suas práticas 
e no conhecimento científico que 
continua a ser produzido. 

A especialista
responde



Desde os primeiros dias de dezembro 
de 2020 que o município de Valongo 
tem um “novo” mercado onde frutí-
colas e hortícolas de qualidade, pro-
duzidos no município, são vendidos 
a preços acessíveis.  

Alojado na página saude.cm-va-
longo.pt, “O Mercado” é uma inicia-
tiva da Câmara Municipal de Valon-
go, em parceria com a Cooperativa 
dos Produtores Agrícolas do Con-
celho de Valongo e que já chegou a 
mais de 600 famílias, com cerca de 
2000 cabazes vendidos.  

Pensada para facilitar a vida quo-
tidiana das famílias e as compras de 

frescos no regresso a casa, esta inicia-
tiva quer aliar-se a todos os que acre-
ditam que comer bem não é comer 
mais caro. Assente no processo sim-
plificado de encomenda online, na 
entrega segura em locais e horários 
estratégicos e na qualidade e frescura 
dos alimentos, “O Mercado” é, tam-
bém, uma medida de apoio à econo-
mia local que assegura o escoamento 
da produção dos nossos agricultores.  

As questões ambientais não foram 
esquecidas já que o consumo local, do 
que é localmente produzido, diminui 
as emissões de CO2 provocadas pe-
los longos trajetos de transporte de 

produtos. Para evitar o excesso de 
embalagens e uso de materiais não 
reutilizáveis no acomodamento dos 
produtos foi criado o saco “O Merca-
do”, oferecido na primeira encomen-
da, e que resulta da colaboração da 
LIPOR - Pólo de Baguim do Monte/ 
Ermesinde. 

No site do projeto vai encontrar di-
cas que o ajudarão nas suas compras 
e receitas práticas para cozinhar os 
produtos do cabaz. Não deixe de ex-
perimentar um dos dois cabazes que 
semanalmente são preparados com o 
que os agricultores do concelho pro-
duzem. Este cabaz é bom, é nosso! 

Da terra para o Mercado: 
um cabaz por semana 

Consiga  
o seu cabaz

 em 5 passos
2. 
Escolha o local 
de entrega 

3. 
Preencha 
o formulário

4.
Recolha e pague no 
dia e local de entrega

5.
Experimente uma 
das nossas receitas!

1. 
Visite o endereço http://saude.cm-valongo.pt/cabaz 
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O projeto Receitas Felizes resul-
ta da adaptação ao atual contexto 
pandémico do projeto Lancheiras 
Felizes, que foi dinamizado em 
contexto de Escola nos dois últi-
mos anos letivos. 

Sabemos que um dos principais 
fatores que contribui para a obe-
sidade é a alimentação. Alguns 
estudos indicam que é nos lan-
ches/merendas que se encontram 
os maiores desequilíbrios nutri-
cionais, em virtude da densidade 
calórica dos alimentos mais apre-
ciados pelas crianças. Foi a pen-
sar em tudo isto que se criaram 
pequenas oficinas de construção 
de lancheiras equilibradas – tan-
to no valor nutricional, como no 
custo económico – colocando, no 
mesmo lado da bancada, peque-
nos chefs do 1º ciclo e encarrega-
dos/as de educação. 

Tendo em conta a situação atual, 
recorremos a um formato “à dis-
tância”, desafiando a nossa capa-
cidade de comunicação, com vista 
a partilhar com miúdos e graúdos 
mensagens inspiradoras, receitas e 
mesmo desafios. Sem sair de casa 
é possível encontrar no portal da 
saúde, do site do município, pe-
quenos vídeos que tratam de coi-
sas sérias com linguagem acessível 
à faixa etária do 1º 
ciclo, além de 
outros desafios 
simples, para 
manter a ali-
mentação sau-
dável na ordem 
do dia. 

As receitas, que ali 
são partilhadas, podem 
ser executadas em família e, dessa 
forma, constituir uma oportunida-

de para influenciar positivamente 
a criança na confeção dos seus lan-
ches e merendas, indispensáveis 
no regresso às aulas, e que serão 
certamente motivo de orgulho dos 
pequenos chefs. 

E se quiserem partilhar connosco 
os vossos resultados, não se inibam! 
Queremos conhecer as Lancheiras 
e Receitas Felizes dos mais novos! 
Desenhos, imagens, pequenos ví-
deos ou sugestões, tudo é bem-

-vindo na nossa caixa de correio 
saude@cm-valongo.pt 

Receitas felizes
UMA FORMA DE JUNTAR NA COZINHA MIÚDOS E GRAÚDOS



Combo
Offers
Adolescer
  companhia

“NÃO VÊS COMO ISTO É DURO, SER JOVEM NÃO É UM POSTO 
TER DE ENCARAR O FUTURO COM BORBULHAS NO ROSTO 
PORQUE É QUE TUDO É INCERTO, NÃO PODE SER SEMPRE ASSIM 
SE NÃO FOSSE O ROCK AND ROLL, O QUE SERIA DE MIM?” 
 

NÃO HÁ ESTRELAS NO CÉU – CARLOS TÊ 

com



mbo
Offers
Adolescer
  companhia

Então, também te reconheces 
nos versos de Carlos Tê?  

Talvez mudasses a última frase. 
Se não fosse o ballet… Se não 
fosse o skate… Se não fossem 
os amigos… Se não fosse o/a 
namorado/a… Se não fosse o 
Insta e o WhatsApp… A verda-
de é que o Tê conseguiu sinteti-
zar muito bem o sentimento de 
adolescer, as angústias próprias 
deste singular período da vida 
em que a comunicação com o 
outro – da mesma idade ou de 
idade diferente – parece uma 
missão impossível.  

Foi a pensar nisso que criamos 
o Adolescer, um serviço online, 
no site da Câmara Municipal de 
Valongo, que procura acompa-
nhar as “dores” e alegrias desta 
fase de amadurecimento.  

 No Adolescer tens um ponto 
de escuta que analisa as tuas 
questões e te responde, indivi-
dualmente, através de um “Fa-

latório” próprio. Especialmente 
dedicado àqueles momentos 
em que não consegues explicar 
bem o que se passa contigo, 
criámos o “Sinto-me assim”, que 
te ajudará a clarificar sentimen-
tos e perceções e a encontrar 
respostas fiáveis* e organizadas 
para as tuas preocupações. Ah! 
Também temos um espaço pró-
prio para as “Palavras Difíceis”, 
onde vamos trocando em miú-
dos aqueles “palavrões” sobre 
saúde que todos usam e que 
nem sempre percebemos, mas 
temos vergonha de perguntar. 

Este serviço é para ti! Vais ver 
que não estás sozinho/a e que 
há outros/as com dúvidas iguai-
zinhas às tuas, por isso temos 
um espaço de “Perguntas Fre-
quentes”. 

Olha, estamos a começar a 
“Adolescer” e é mais fácil fazê-
-lo com companhia.  

Vamos crescer juntos?

atenção
ESTA PÁGINA É PARA LEITURA EXCLUSIVA 

POR MAIORES DE 13 E MENORES DE 25 ANOS!

* fi·á·veis — Adjetivo plural de fiável, forma do verbo fiar
Que se pode fiar; em que pode confiar; que merece crédito

saude.cm-valongo.pt/adolescer
descobre tudo em
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#resistiraovirus
UM ANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALONGO NA RESPOSTA CONTRA A COVID-19

MELHOR SAÚDE
+ CIDADANIA 
https://saude.cm-valongo.pt/ 
 
Micro-site da Saúde 
alojado no s ite da 
CM de Valongo 

Lançamento 
no dia 20 de novembro 2020

SEMINÁRIO 
DO BOM PASTOR
ERMESINDE

APOIO LOGÍSTICO 
AO CENTRO DE 
ACOLHIMENTO 
DISTRITAL 
COVID-19 

Dedicado a 
doentes COVID-19 
em recuperação 
enviados pelos 
Hospitais 

novembro 2020 > até ao presente

PLANO MUNICIPAL 
DE EMERGÊNCIA 
DE PROTEÇÃO 
CIVIL 
Ativação do 
Plano Munic ipal 
de Emergência e 
Proteção Civ i l  para 
resposta ao impacto 
da COVID-19

24 março 2020 

CENTRO  
DE RASTREIO 
COVID-19 

Estrutura de 
apoio montada no 
estacionamento do 
Pavi lhão Munic ipal  
de Valongo

março 2020 > até ao presente

DISTRIBUIÇÃO 
DE MÁSCARAS 
COMUNITÁRIAS    

120.000 máscaras 
reuti l izáveis, 
cert if icadas 
pelo CITEVE, 
disponibi l izadas  
aos munícipes

maio 2020

REUNIÕES DA 
COMISSÃO 
MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL

Acompanhamento da 
s ituação pandémica 
COVID-19

março 2020 > até ao presente
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#resistiraovirus
UM ANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALONGO NA RESPOSTA CONTRA A COVID-19

APOIO À 
VACINAÇÃO EM 
ALFENA, CAMPO 
E SOBRADO E 
ERMESINDE

Montagem de salas 
de apoio para 
espera e recobro

março 2021

REFORÇO DO 
FUNDO SOCIAL 
DE EMERGÊNCIA 
PARA APOIO ÀS 
FAMÍLIAS  

2020 - 120.000€    

2021 - 150.000€

março 2020 > até ao presente

BANCO MUNICIPAL 
DE COMBATE À 
DESIGUALDADE 
DIGITAL E APOIO 
AO ENSINO À 
DISTÂNCIA 

Emprést imo de 
equipamento 
informático e 
acesso à internet 

abril 2020 > até ao presente

INSTALAÇÃO 
DE CENTROS 
MUNICIPAIS  
DE VACINAÇÃO
EDIFÍCIO MUNICIPAL 
DR. FARIA SAMPAIO
ERMESINDE 
(junto à Loja do Cidadão)
R. Aldeia dos Lavadores, 240
4445-640 Ermesinde 

EDIFÍCIO “A FÁBRICA” 
VALONGO 
(frente ao Centro de Emprego 
de Valongo)
R. Conde Ferreira, 233
4440-111 Valongo

Dois espaços 
preparados para 
vacinação massiva 
da população

março 2021

REDE DE APOIO 
DESTINADA AO 
TRANSPORTE DE 
PESSOAS IDOSAS 
PARA VACINA 
CONTRA
A COVID-19  

Parceria com 
Bombeiros 
Voluntários de 
Valongo e Ermesinde 
e rede de táxis 
concelhia (gratuita 
para a população)

 
março 2020 > até ao presente

APOIO EM 
EQUIPAMENTO 
INFORMÁTICO E 
DE COMUNICAÇÃO 
ÀS EQUIPAS DE 
SAÚDE PÚBLICA 

ACeS Maia/Valongo, 
Bombeiros e Forças 
de Segurança 

março 2020 > até ao presente

continua >>>



REFORÇO DO 
APOIO FINANCEIRO 
AOS BOMBEIROS 
VOLUNTÁRIOS DE 
VALONGO E DE 
ERMESINDE  

2020 - 240.000€    

2021 - 300.000€

dezembro 2020 > até ao presente

CONVERSÃO 
DE DOIS 
APARTAMENTOS
DE HABITAÇÃO 
SOCIAL DA CMV 
EM ZONA DE 
CONCENTRAÇÃO 
DE APOIO À 
POPULAÇÃO   

Dedicados a 
doentes COVID-19 
em recuperação 
enviados pelos 
Hospitais 

 
março a julho 2020

PROJETO-PILOTO 
“VAMOS SALVAR 
PORTUGAL”  

Integração de 
12 técnicos/as 
municipais 
na equipa do
ACES Maia/Valongo 
para apoio no 
rastreamento 
epidemiológico 
de situações com 
vista à interrupção 
de cadeias de 
transmissão 
COVID-19

novembro 2020
a janeiro 2021

DESINFEÇÃO 
DE LOCAIS 
DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO 
DE PESSOAS 
E PRINCIPAIS 
EQUIPAMENTOS 
PÚBLICOS     

Serviço efetuado 
com a colaboração 
das Juntas 
de Freguesia 
concelhias 

março a maio 2020

REFORÇOS DOS 
PROGRAMAS DE 
APOIO ALIMENTAR 

Programa de 
Almoços Escolares; 
Plano Munic ipal de 
Emergência de Apoio 
Al imentar e Banco 
Al imentar 

março 2020 > até ao presente
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ZONA DE 
CONCENTRAÇÃO E 
APOIO ÀS EQUIPAS 
DE BOMBEIROS   

Adaptação e 
uti l ização da escola 
básica e secundária 
de campo para 
apoio às equipas 
de bombeiros em 
serviço

março a setembro 2020

PROJETO 
“O MERCADO”

Plataforma digital 
que permite 
a encomenda 
de cabazes 
predefinidos com 
produtos frescos e 
de produção local. 
Entregas em horário 
pós-laboral e locais 
diferenciados, com 
toda a segurança

dezembro 2020 > até ao presente

PAVILHÃO MUNICIPAL 
DE VALONGO
CENTRO DE ACOLHIMENTO 
DISTRITAL PARA DOENTES 
COVID-19 POSITIVOS 
— 96 CAMAS

ESCOLAS 
DE ENSINO BÁSICO 
CONCELHIAS
APOIO ÀS ESTRUTURAS 
RESIDENCIAIS PARA PESSOAS 
IDOSAS PARA UTENTES 
COVID-19 NEGATIVOS 
— 98 CAMAS

ZONAS DE 
ACOLHIMENTO 
COVID-19   

abril a julho 2020
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Exercício 
de memória 
e confiança 

A memória – escrita, 
falada, partilhada– 
é uma excelente 
ferramenta para 
preparar o futuro. 

Nestas páginas estão 
apenas algumas das 
inúmeras medidas 
extraordinárias 
implementadas no nosso 
Concelho e que nos 
têm permitido apoiar a 
população no combate e 
resistência à COVID-19. 

AGORA É A SUA VEZ! 
Transforme estas 
páginas no seu registo 
pessoal de memória 
revendo o que foi para 
si mais marcante nestes 
12 meses. Anote o que 
foi mais emocionante, 
o que foi mais 
surpreendente, e o que 
em algum momento 
foi motivo para sentir 
orgulho pessoal ou 
coletivo.

Guarde este registo. 
Releia-o sempre que 
a confiança no futuro 
parecer esmorecer.

UM ANO DE AÇÃO DO MUNICÍPIO DE VALONGO NA RESPOSTA CONTRA A COVID-19



#RESISTIR
AO VIRUS
DEPENDE 
DE SI

C O L A B O R E !

PROTEÇÃO CIVIL

VA L O N G O

ºc

AUTO
MONITORIZE

REGULARMENTE
OS SINTOMAS
DA COVID-19

MANTENHA O
DISTANCIAMENTO 

FÍSICO

LAVE 
REGULARMENTE 

AS MÃOS

TAPE O NARIZ E 
A BOCA COM O 

BRAÇO QUANDO 
TOSSIR OU
 ESPIRRAR


