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Como Surgiu o Projeto?

 Surgiu da necessidade de responder de forma rápida e eficaz aos

desafios decorrentes da pandemia, numa lógica de concertação da ação

de todas as entidades para que estas, no quadro das suas competências,

pudessem dar o seu contributo direta ou indiretamente.



O que é ? 

 A metodologia usada visa harmonizar o trabalho das várias entidades públicas 

com intervenção no Concelho de Loures



Que Objetivos?

 Garantir o conhecimento rigoroso da situação e evolução da pandemia por

COVID19, assegurando a partilha de informação e conhecimento pelas várias

entidades;

 Promover uma resposta eficaz, articulada e direcionada para as prioridades

identificadas;

 Consolidar o relacionamento das várias entidades e o trabalho de parceria;

 Apoiar as comunidades locais e aumentar a capacidade dos cidadãos para

lidarem com a Pandemia;

 Antecipar os impactos da evolução epidemiológica na procura de cuidados de

saúde e sociais através da concertação da informação.



Destinatários

 Munícipes do Concelho de Loures



Parceiros

 Câmara Municipal de Loures

 ACES Loures e Odivelas

 Instituto Segurança Social – Setor Territorial Loures e Odivelas

 Hospital Beatriz Ãngelo



Metodologia de trabalho

 No início da pandemia foram realizadas reuniões semanais com os principais

responsáveis das entidades essenciais, o que permitiu:

 Estabelecer uma rotina de discussão conjunta e permanente das principais

decisões, com respeito pelas competências próprias de cada entidade, numa base

de constante partilha de informação e conhecimento.

 Quando no Concelho de Loures os números da Covid-19 subiram de forma

acentuada, foi possível desta forma, melhor delinear uma estratégia de

intervenção conjunta desenvolvendo intervenções concretas e essenciais por parte

das equipas que antes trabalhavam per si e, tendo sido criadas equipas

multidisciplinares com profissionais da Saúde, Segurança Social e da Autarquia.



Metodologia de trabalho

 Estas equipas realizaram visitas domiciliarias aos casos positivos nos maiores focos de

incidência, com realização de testes aos coabitantes, agilizando procedimentos para

apoios sociais de emergência.

 Foi possível ainda identificar os locais com mais incidência, e realizar no terreno ações

de sensibilização para os cuidados individuais a ter na prevenção da propagação do

novo Corona Vírus, bem como a distribuição de máscaras comunitárias.

 Foi também possível a articulação de informação relativa aos surtos em lares

permitindo alguma previsão dos seus efeitos na ocupação hospitalar.



Dificuldades e constrangimentos

Estratégias de superação

 Dificuldades e constrangimentos

 A especialização do conhecimento/específicidade da informação das bases de

dados na área da saúde não permitiam ter uma visão concreta da distribuição da

epidemia no concelho de loures, o que dificultou uma leitura concreta dos dados.

 Estratégias de superação

 A sistematização e partilha da informação entre a Unidade de Saúde Publica do

ACES de Loures e Odivelas, ISS / Setor Territorial de Loures Odivelas e o Município

de Loures, permitiu passar a ter um retrato semanal do número de casos ativos e

da sua distribuição no território, o que permitiu ter um diagnóstico mais concreto

que potenciou a eficácia da intervenção dos técnicos.



Resultados atingidos

 Este trabalho, contribuiu decisivamente para a inversão da curva do número

de casos de infeção por Covid-19, em Loures, 15 dias depois do seu início, e

de forma antecipada em relação a territórios adjacentes com situações

semelhantes;

 O modelo de georreferenciação e das equipas conjuntas foi replicado em

outros territórios e está hoje consagrado na legislação – Politica Pública.

 Permitiu estreitar e consolidar laços comunicacionais entre entidades;

 Este trabalho permitiu antecipar estratégias e medidas de contenção da

promoção do novo CoronaVírus, (preparação da abertura do ano letivo,

intervenção do projeto Bairro Saudáveis, etc.).



Aspetos Inovadores do Projeto

 A grande novidade deste trabalho é exatamente a coordenação próxima entre

instituições públicas e a sua capacidade de agir de forma rápida e concertada

perante as necessidades.



Replicação do Projeto

 Em meados de junho de 2020 os resultados evidenciados no desenvolvimento deste

trabalho de cooperação levaram à sua replicação em outros Concelhos, designadamente

no que diz respeito à georreferenciação dos casos e à criação de equipas

multidisciplinares. Estes procedimentos foram após isso, definidos como prática na

legislação aplicável à Pandemia.

 Este modelo de intervenção coordenado e de partilha de informação, com respeito

pelas competências e responsabilidades de cada entidade, pode ser aplicado ao nível

concelhio, pode ainda ser adaptado a outros contextos da Administração Central e

mesmo entidades externas.

















CONSTRUIR UM CONCELHO MAIS COESO, 

MAIS JUSTO E COM PESSOAS MAIS SAUDÁVEIS 

E FELIZES



CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

dgps@cm-loures.pt

 Muito Obrigada!!
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