
 

 

 

COMUNICADO N.º 13/2020 
 

REABERTURA GRADUAL DE INSTALAÇÕES E SERVIÇOS MUNICIPAIS 
 

Na sequência da estratégia de levantamento gradual de medidas de confinamento no 
âmbito do combate à pandemia COVID-19, aprovada em Conselho de Ministros, a 
Câmara Municipal continua a proceder à adequação progressiva do funcionamento 
de instalações e serviços municipais, assegurando a adoção de medidas que 
promovam a redução do risco de transmissão da doença, pelo que foi determinado, com 
efeitos a partir de 1 de junho de 2020: 
 
1. A prestação de serviços das Atividades de Animação e de Apoio à Família 

(refeições e prolongamento de horário da manhã e/ ou da tarde) e dos transportes 
escolares (circuitos especiais) disponibilizados às crianças dos Jardins de Infância 
da rede pública do Concelho de Mafra; 

 
2. A reabertura do Espaço GO, no Parque Desportivo Municipal de Mafra, com o seu 

horário normal, com a observância de um máximo de cinco jovens em permanência 
simultânea no referido espaço e com o uso obrigatório de máscara; 

 
3. A não realização das Férias (Cri)Ativas, que estavam previstas para o período das 

férias do verão, destinadas a jovens do Concelho de Mafra, pelos mesmos motivos 
que levaram ao encerramento das escolas; 

 
4. A reabertura dos Postos de Turismo de Mafra e da Ericeira, mediante o 

cumprimento, pelos utentes, do distanciamento social mínimo e do uso obrigatório de 
máscara;  

 
5. As Bibliotecas Municipais do Concelho de Mafra retomam os horários de 

funcionamento, que eram praticados antes do encerramento, sendo implementadas 
novas regras, tendo por referência as medidas propostas no âmbito das 
“Recomendações de Boas Práticas na Reabertura das Bibliotecas da Rede Nacional 
de Bibliotecas Públicas” da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, 
nomeadamente quanto à utilização das mesas e dos equipamentos informáticos 
existentes; 

 
6. A reabertura dos estabelecimentos e equipamentos municipais concessionados 

(quiosques, cafés, bares, restaurantes, apoios de praia e instalações desportivas) e a 
cessação da suspensão transitória do pagamento das rendas anteriormente 
determinada. 

 
Mafra, 29 de maio de 2020.   
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