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Informação 39 - 9 de abril de 2020 

 

Esclarecimento 

 

Em função de dados não coincidentes entre os apresentados pela DGS e o 
relatório diário sobre a situação da COVID 19 no nosso concelho, os Serviços 
Municipais de Proteção Civil informam que:  
 

O Município de Tondela elabora o seu relatório com os dados recolhidos até às 
24 horas do dia anterior.  
 

Ou seja, quando dizemos que em Tondela existem 5 casos, é porque às 24 
horas de ontem eram os casos conhecidos.  
Algumas vezes, depois dos dados recolhidos, há conhecimento de novos 
casos, que carecem de validação.  
Sempre que isto se verifica, o Município é imediatamente informado e atua no 
quadro da comissão restrita de proteção civil que acompanha em permanência 
esta situação, implementando as medidas necessárias e faz refletir essa 
informação no relatório seguinte. 
Hoje verificou-se que o relatório emanado da DGS refere a existência de 7 
casos no concelho de Tondela, enquanto o relatório da Proteção Civil Municipal 
apontava para 5. 
O sexto destes casos foi já do nosso conhecimento depois de elaborado o 
relatório diário de hoje.  
Um lapso de informação, alheio ao Município, levou a DGS a referir 7, quando 
na verdade, a esta hora, no concelho de Tondela são 6 os casos de cidadãos 
infetados com a COVID 19.  
Pedimos aos nossos concidadãos que tenham confiança na informação que 
diariamente prestamos. É do nosso interesse comum que a informação 
difundida seja credível e, por isso, definimos mecanismos coerentes para a sua 
produção e difusão. 
A bem da proteção da saúde de todos vamos continuar a fazê-lo. 
 

Os serviços Municipais de Proteção Civil 
Tondela, 09 de abril de 2020 
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