
 

NO SEGUIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES DA DGS E DO 

RESPETIVO PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL PARA O COVID-19: 

ATENDIMENTO PÚBLICO MUNICIPAL  

REDUZIDO A SERVIÇOS MÍNIMOS EM MANGUALDE  
Aconselha-se a utilização dos meios telefónicos e por email, tendo 

para isso sido criadas linhas telefónicas diretas para cada serviço. 

 
Seguindo as recomendações e as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e do respetivo Plano de 

Contingência Municipal para o COVID-19, a Câmara Municipal de Mangualde decidiu reduzir para serviços 

mínimos o Atendimento Público Municipal. Assim, os atendimentos presenciais serão suspensos, com exceção 

de casos urgentes e inadiáveis, sendo privilegiado o atendimento por telefone e por email.  

 

A Câmara Municipal de Mangualde aconselha todos os utentes a utilizarem os meios telefónicos e por email 

para este efeito, tendo para isso sido criadas linhas telefónicas diretas para cada serviço e respetivos emails. 

São eles: 

 

Gabinete Técnico Florestal  Telef. 232 619 895  e-mail: gtf@cmmangualde.pt 

Gabinete de Apoio ao Agricultor  Telef. 232 619 896 e-mail: agricultura@cmmangualde.pt 

Espaço Cidadão    Telef. 232 619 897 e-mail: espacocidadao@cmmangualde.pt 

Balcão Único Municipal   Telef. 232 619 898 e-mail: bum@cmmangualde.pt 

Receção     Telef. 232 619 899 e-mail: geral@cmmangualde.pt 

 

A Câmara Municipal vai ainda colocar, de acordo com o Plano de Contingência Municipal para o COVID-19, 

colaboradores em teletrabalho, especialmente os trabalhadores que se encontrem nos grupos de risco. Estão a 

ser hoje agilizados todos os procedimentos para que esta nova metodologia seja aplicada a partir de segunda-

feira, dia 16 de março. Todos os colaboradores receberam ainda diretrizes para evitar deslocações e contactos 

presenciais, reduzindo ao máximo a possibilidade de contágio. 

 

Ficam também suspensas todas as feiras quinzenais que se realizam no concelho até final do mês de março. 

 



A autarquia mangualdense, enquanto autoridade local, aconselha ainda todas as pessoas, coletividades e demais 

entidades locais a seguirem com rigor as recomendações e as orientações da DGS. 

 

A Proteção Civil Municipal continuará a reunir regularmente para acompanhar a evolução da doença e ajustar as 

medidas de contenção sempre que necessário. 

 

 

Mangualde, 13 de março de 2020. 
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