Câmara Municipal de Setúbal | Divisão de Juventude

 10 março

O Gabinete da Juventude suspende todo o seu
plano de atividades

 16 março

Encerramento do equipamento-sede

 19 março

Início regime de teletrabalho e desenho de plano
de atividades alternativo que passou pela
adaptação e criação de rubricas / projetos de
expressão Online

 Presente

Planeamento da reabertura da Casa do Largo e
revisão do Plano de Atividades, tendo em conta:

- Restrições legais de ocupação dos espaços (ainda não conhecidas)
- Novo cenário orçamental
- Pressão de agendamento do último semestre de 2020

Gerais
 Continuar a desenvolver um trabalho ao serviço da comunidade que promova:

- concretização do livre arbítrio e do bem-estar
- realização de capacidades e competências
- a igualdade de oportunidades no exercício da expressão e desenvolvimento pessoal e coletivo

Operacionais
 Reabrir o equipamento Casa do Largo colocando as suas valências ao serviço da comunidade: auditório,

sala de formação, cafetaria, esplanada, espaço de estudo e convívio, Loja Ponto Já (IPDJ), Espaço
Associações, Gabinete da Juventude, Pousada da Juventude (Plano de Recuperação em documento em
separado)
 Concluir processo de obras do Parque da Juventude, da Casa das 4 Cabeças e Skate Parque e cumprir a

abertura dos equipamentos com as devidas precauções

MOVIMENTO ASSOCIATIVO
Programa de Apoio
ao Movimento Associativo
 Dar continuidade ao de

acordo com diretrizes e dentro
da capacidade da autarquia
Por definir: Semana Académica, a Semana
de Acolhimento do IPS, Festivais de Tunas e
Intercâmbios Internacionais.

Coletivos com Voz
 Faremos a devida análise de

propostas e reorganização de
eventos.

 Resolver:

- reabertura dos equipamentos e regresso de equipas aos serviços
- novos limites de capacidade dos espaços de utilização comum

Casa do Largo
Recursos que irão contribuir para a higiene e
melhoria de parâmetros de qualidade e segurança
do equipamento:
- colocação de aparelhos de ar condicionado

(estender aos gabinetes ou reparar sistema AVAC)
- colocação de ventiladores nos balneários
- colocação de sistema de chaves eletrónicas –

recursos que irão contribuir para a higiene e
melhoria de parâmetros de qualidade e
segurança do equipamento.

Parque da Juventude
 Concretização de trabalhos

agendados

 Definição de taxas de ocupação
 Aplicação de barreira de proteção -

recepção

Skate Parque de Setúbal
 Confirmação da concretização de

últimos trabalhos FLGASPAR
(tampa piscina, reparação de rachas)

 Colocação de placa extraordinária

com informação de capacidade
máxima de utilizadores.

Casa das 4 Cabeças
 Conclusão de trabalhos

 Inauguração
 Definição de taxas de ocupação

4. Regresso dos técnicos aos equipamentos:
Casa do Largo
Fase 1 Preparação de reabertura

4.1. Alternar períodos de 14 dias entre
regime presencial e teletrabalho

1. Completa arrumação / higienização do
equipamento (gabinetes, salas, instalações sanitárias)

Primeiro turno presencial:

2. Desinfeção de espaços com recurso a
máquina de ozono

Segundo turno presencial:

3. Aquisição de EPI’s adequados para cada
técnico (máscaras e luvas) e colocação de
dispensadores com desinfetante para mãos

4.2. Alternar equipa
em turnos manhã / tarde

Catarina Pinote
Marta Banza
Carolina Saramago
Cláudio Aníbal
Filipa Bento
Pedro Cunha

Casa do Largo
Fase 1 Preparação de reabertura

5. Definir entradas no equipamento e
deixar informação clara para visitantes
- porta do bar (controlo de entradas/ clientes)

7. Revisão da capacidade de ocupação
máxima de cada espaço (auditório, sala de

formação, bar, cozinha, sala de convívio / estudo)

8. Reposicionamento de secretárias
que não tenham entre si a distância
mínima de 2,5m

- porta da recepção (para utilizadores da
Pousada e gabinetes)

6. Sinalização de distância mínima de
atendimento ao público (no chão ou com
recurso a um objeto definido para o
efeito)

9. Limpeza regular e frequente de
puxadores de portas e de corrimões
10. Não utilização de aspiradores.
Limpeza e higienização efetuadas com
mopas e esfregonas com produtos
desinfetantes à base de cloro.

Casa do Largo

Fase 2 Dinâmicas + Programação

Dra. Cátia
Oliveira

Dr. José
Pereira

1. Privilegiar atendimento ao público por via
telefónica ou eletrónica
2. Privilegiar agendamento de reuniões Online

Dra. Mónica
Duarte

3. Extensão do período da programação Online
até final de junho, reduzindo o número de
projetos de participação presencial (substituição ou
transferência de rubricas para programação digital)

?

4. Redução do número de participantes em
cada projeto desenvolvido ou apoiado pelo
GAJUV (definir projetos)

Casa do Largo
Fase 3 Dinâmicas GAJUV + outros serviços CMS
+ Entidades parceiras

1. Transferência de algumas das atividades / projetos que teriam lugar em contexto
de espaço fechado para espaços ao ar livre (reduzindo margem de novos contágios)

2. Reabertura criteriosa a outros serviços CMS e a entidades externas: garantir que
entre os agendamentos / atividades que aconteçam nos espaços, é feita higienização
/desinfeção de materiais de uso comum (redução do número de reservas, ensaios e outros)
3. Monitorização / controlo do número de utilizadores dos espaços sempre que
utilizados por terceiros (em regime de cedência ou reserva paga)

Semana 1
Fase 1 Preparação de reabertura
Fase 2 Dinâmicas + Programação

Fase 3 Dinâmicas GAJUV + outros serviços
CMS + Entidades parceiras

Até final de junho

Semanas seguintes

