
 COMUNICADO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Serviço Municipal de Proteção Civil 
Centro Municipal de Operações de Socorro 

 

                                          P á g i n a  1 | 2         

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA | COVID-19 | ADOÇÃO DE MEDIDAS DE CARÁCTER EXCECIONAL| 

CENTROS DE ACOLHIMENTO TEMPORÁRIOS DE EMERGÊNCIA 

 

No contexto atual de emergência procedemos à identificação de um conjunto de espaços, que integram a 

rede de retaguarda aos lares de idosos, em caso de necessidade de deslocação temporária de utentes para 

desinfeção das Estruturas Residenciais Para Idosos (ERPI), em articulação com a Segurança Social e a 

Autoridade de Saúde local, assim como para as forças de proteção civil e pessoas em situação de sem abrigo. 

Estes Centros de Acolhimento Temporários estão instalados em várias freguesias do concelho e reúnem uma 

capacidade de 265 camas, tendo ainda sido consideradas zonas para refeições e também a utilização de 

instalações sanitárias e de higiene pessoal. 

 

Centro de Acolhimento Temporário Vila Franca Xira (Pavilhão Multiusos Cevadeiro) 
Este Centro de Acolhimento poderá vir a evoluir para hospital de campanha, com a colaboração e apoio técnico do Hospital de 
Vila Franca de Xira. 
 

 

                      Capacidade: 100 camas 

 

Centro de Acolhimento Temporário Vialonga (Pavilhão Olival de Fora) 

  
                                                                                     Capacidade: 50 camas 
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Centro de Acolhimento Temporário Alverca 

(Pavilhão F.C. Alverca) 

 

Centro de Acolhimento Temporário V. F. Xira 

(ABEI) 

 

                              Capacidade: 50 camas                                                                Capacidade: 30 camas 

 

 

Centro de Acolhimento Temporário Forças de Proteção Civil 

Também disponíveis para apoiar as forças de segurança e bombeiros, foi instalada esta unidade que está 

exclusivamente direcionada para acolher em isolamento membros da PSP, GNR e Bombeiros, com uma 

capacidade de 28 camas, e estará a funcionar na sede do Agrupamento de Escuteiros de Alverca. 

 

Centro de Acolhimento Temporário a pessoas em situação de sem-abrigo 

Para proteger a população mais vulnerável, nomeadamente, pessoas em situação de sem abrigo, foi criada 

esta estrutura de apoio, em instalações cedidas pela Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira. 

Este Centro, com capacidade para 7 camas, visa proteger a população mais vulnerável, nomeadamente, 

em situação de sem abrigo. 

 

Vila Franca de Xira, 09 de Abril de 2020 

                                                

                        O Coordenador Municipal de Proteção Civil 

                                                                                                            Assinado no original 

                                          António Carvalho 


