
ESTRATÉGIA GLOBAL PARA REABERTURA DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
E MEDIDAS DE ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÓMICA

S E R V I Ç O S  M UNI C I P A I S

DATAS MEDIDAS

      REGRAS GERAIS 04/05

- Adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de dois metros entre as pessoas;
- Proibição de situações de espera para atendimento no interior das instalações;
- Utilização obrigatória de máscaras de proteção e/ou viseiras por parte dos funcionários;
-Higienização / desinfeção dos equipamentos e das superfícies nos espaços de atendimento ao público;
- Uso obrigatório de máscara de proteção e/ou viseira e desinfeção obrigatória das mãos por parte dos
   utentes que acedem aos serviços municipais.

   Balcão Único de
      Atendimento

06/05

- Reforço do atendimento presencial;
- Atendimento mediante prévia marcação por telefone: 253 310 565
- Horário de funcionamento entre as 8.30h e as 16.30h (exceto procedimentos que impliquem 
   pagamentos que se mantêm até às 14.30h).

     Espaço Cidadão da 
     Vila de Prado1 06/05

- Atendimento mediante prévia marcação por telefone:
- Horário de funcionamento, dias úteis, entre as 8.30h e as 14h;
- Marcações para atendimento através dos seguintes n.os de  telefone (dias úteis das 9h às 14 horas): 
   253 114 979; 966 159 118 

      Espaço Namorar Portugal 18/05
- Abertura do atendimento ao público com acesso limitado a dois utentes de cada vez;
- Horário de funcionamento: Segunda a sexta das 8.30h às 14.30h

     Biblioteca Municipal 
     Prof. Machado Vilela 11/05

- Disponibilização do serviço de empréstimo domiciliário mediante prévia marcação por
   telefone: 253 323 600  ou email: biblioteca@cm-vilaverde.pt
- Acesso à sala de leitura com restrição do número de leitores;
- Horário de funcionamento: 09:30h-12:30h/15:00h-18:00h

     Polo da Biblioteca 
     da Vila de Prado 11/05

- Disponibilização do serviço de empréstimo domiciliário mediante prévia marcação por 
        telefone: 969 599 935 ou email: biblioteca.prado@cm-vilaverde.pt

- Acesso à sala de leitura com restrição do número de leitores;
- Horário de funcionamento: 09:30h-12:30h/14:30h-17:00h

     Loja Interativa do Turismo 11/05
- Abertura do atendimento ao público com acesso de um utente de cada vez;
- Horário de funcionamento: Seg a Sex: horário contínuo: 10:00h-17:00h
 

    Gabinete de Inserção   
    Profissional de Vila Verde 11/05

- Atendimento mediante prévia marcação por telefone;
- Horário de funcionamento: 08:30h-13:00h/14:00h-16:30h
- Atendimento por marcação através de Tel. 926 288 133 ou email: gip@cm-vilaverde.pt

   Gabinete de Inserção
   Profissional de Prado 11/05

- Atendimento mediante prévia marcação por telefone;
- Horário de funcionamento: 08.30h-13:00h/14:00h-16:30h
- Atendimento por marcação através de Tel. 926 288 127 ou email: gipviladeprado@cm-vilaverde.pt

1) Os Espaços Cidadão da União de Freguesias da Ribeira do Neiva, da União de Freguesias do Vade e da União de Freguesias de 
   Valbom (S. Pedro), Paçô e Valbom (S. Martinho) abrirão oportunamente logo que estejam reunidas as condições para o efeito. 

MEDIDAS DE ESTÍMULO À ATIVIDADE ECONÓMICA
DATAS MEDIDAS

 Feiras  (em articulação com
 as Juntas de Freguesia de
 Vila Verde e Barbudo, Vila 
 de Prado, Pico de Regalados,
 Gondiães e Mós e Soutelo)

09/05

- Retomam o seu funcionamento com a periodicidade habitual  a partir de 9 de maio limitadas 
   à venda de produtos alimentares, flores, plantas e sementes.

     Mercado de venda de    
     produtos locais 11/05

- Disponibilização de espaço no campo da feira em Vila Verde a produtores locais para venda 
        de produtos alimentares, flores, plantas e sementes
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