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Setúbal, 02 de março de 2021 

 

PRESS RELEASE 
 
Presidente da Câmara Municipal de 
Setúbal visita Centro de Vacinação 
Covid19 no Cais 3 da APSS 

 

                                                                               

 

 

Na sequência da cedência pela APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, 

SA, do edifício do Cais 3 para o Centro de Vacinação Covid19, a Presidente do Município, 

Maria das Dores Meira, visitou, ontem, aquelas instalações para acompanhar e inteirar-

se sobre o funcionamento desta estrutura. 
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Em representação da APSS acompanharam esta visita os administradores da APSS, José 

Castel-Branco e Ricardo Medeiros, que contou ainda com a presença do Diretor 

Executivo do ACES (Serviço Nacional de Saúde), Luis Pombo, segundo o qual a campanha 

“se encontra a decorrer conforme o esperado estando prevista a vacinação de 250 

utentes durante o dia de hoje.” 

 

O Centro de Vacinação Covid19 que entrou em funcionamento esta segunda-feira, dia 1 

de março, e que se prevê manter a sua operacionalidade durante um ano, dando 

resposta ao Plano Nacional de Vacinação junto da população da região, tem capacidade 

máxima para vacinar até 500 utentes por dia.  

 

Este espaço, organizado pelo Serviço de Proteção Civil de Setúbal, está dividido em dez 

blocos e salas de espera e permite realizar, em condições de segurança, todos os 

procedimentos clínicos, contando com a presença de dez enfermeiros e de um médico 

de serviço em permanência. 
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Esta participação da APSS em colaboração com a Câmara Municipal de Setúbal, é 

demonstrativa do nosso empenho em contribuir para este esforço nacional na resposta 

de combate à pandemia e vem na continuidade de ações já anteriormente realizadas, 

mantendo a APS a sua disponibilidade para manter os seus recursos disponíveis para 

futuras colaborações no controle a atual situação causada pela COVID 19. 


