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COMUNICADO 

COVID-19 | MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA 

Dado o estado atual da situação epidemiológica da doença COVID-19, 

provocada pelo vírus SARS-Cov-2, a empresa Inês & Filipe, Lda vem desta 

forma comunicar a todos os nossos alunos, formandos e clientes, algumas 

medidas que vamos adotar quer no atendimento presencial, quer nas aulas 

teóricas e práticas, bem como algumas posições tomadas referente aos exames 

teóricos e práticos e formações, adicionalmente ao já comunicado nas nossas 

instalações e redes sociais. No final deste comunicado encontrarão disponíveis 

os contactos preferenciais e todos os canais passíveis de serem utilizados. 

MEDIDAS TRANSVERSAIS: 

• Vai ser solicitado pelos nossos colaboradores que lavem as mãos e por 

fim utilizem a solução alcoólica disponibilizada pelo colaborador. Medidas 

de proteção extra (máscaras, luvas), são bem-vindas e fortemente 

recomendadas. 

• Adotaremos medidas de limpeza e higiene com maior regularidade para 

minimizar riscos quer nos veículos quer nas nossas instalações. 

• Solicita-se ainda que adotem medidas de distanciamento dos nossos 

colaboradores, nomeadamente falando à distância e sem cumprimentos 

físicos, e medidas de etiqueta respiratória, nomeadamente tossir/espirrar 

para o antebraço. 

• Adotaremos medidas de ventilação (janelas abertas) tanto nos veículos 

como nas salas. 

ATENDIMENTO PRESENCIAL: 

• Limitação do horário de atendimento presencial nas nossas 

instalações, apenas entre as 10H e as 12H e entre as 15H e as 18H, 

dos dias úteis. Aos Sábados no horário entre as 10H e as 12H. 
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• Limitação do número de pessoas na secretaria para atendimento a 2 ou 3 

pessoas conforme área da divisão. 

• Solicitamos que tenham em conta se é realmente necessário atendimento 

presencial. Contactem as escolas antes de se deslocarem às instalações. 

Nós definiremos a necessidade de atendimento presencial. 

• Renovações de carta, inscrições, informações sobre tabela de preços, 

desmarcações ou marcações de aulas, não necessitam, 

excecionalmente, de atendimento presencial e todas as informações 

podem ser prestadas via telefone, e-mail ou Facebook. 

AULAS TEÓRICAS: 

• Com efeitos imediatos, cancelamos todas as aulas teóricas da 

próxima semana no período entre o dia 16/03/2020 ao dia 21/03/2020. 

• Estamos a estudar a possibilidade, junto do IMT, de as aulas teóricas 

serem ministradas em regime de Videoconferência com os nossos 

instrutores, via plataformas como o Skype. Se houver aprovação por parte 

do IMT, comunicaremos aos nossos alunos como e em que circunstâncias 

essas aulas decorrerão. 

• Para os alunos que tenham exame teórico marcado no decorrer da 

próxima semana, estaremos naturalmente disponíveis para 

esclarecimento de dúvidas. 

• Semanalmente, poderemos continuar a reduzir ou cancelar mais aulas 

teóricas presenciais. 

• Quando e se forem retomadas as aulas presenciais, teremos uma 

redução drástica do número de alunos em sala. Lotação de 10 lugares em 

qualquer uma das escolas. A ordem será definida pela chegada. 

AULAS PRÁTICAS: 

• Apenas os alunos com exames práticos marcados terão as suas 

aulas práticas garantidas, até indicação em contrário das entidades 

responsáveis (Proteção Civil, Direção Geral de Saúde, IMT, entre outros). 

• Solicita-se a todos os alunos que desmarquem as suas aulas 

práticas se não tiverem exame prático marcado, para bem dos próprios 

e da comunidade. Caso não o façam, a escola irá começar a desmarcar 
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as mesmas semanalmente, pelo tempo e ordem que considerarmos 

pertinente. 

• Não serão marcadas aulas práticas a alunos que não sejam 

prioritários, são eles: alunos com exame marcado e/ou com licenças de 

aprendizagem a caducar até 9 de Abril e/ou exames teóricos aprovados a 

caducar até 9 de Abril. 

• Durante as aulas práticas não será permitida a assistência quer por 

amigos ou familiares. 

EXAMES TEÓRICOS E PRÁTICOS: 

• Os exames já marcados não serão desmarcados pela escola. No 

entanto, tal pode vir a ser alterado, dependendo do evoluir da situação 

epidemiológica e orientações por parte das entidades responsáveis. 

• Daremos prioridade essencialmente a alunos cujos exames estão 

marcados, no entanto, solicitamos que o transporte dos alunos para 

exame teórico seja feito pelos próprios meios, sempre que for possível. A 

escola não terá capacidade nem meios para garantir a segurança e 

condições de higiene de todos dentro de um veículo com 4 ou 5 pessoas, 

excetuando-se a particular situação de exame prático. 

• Não serão marcados mais exames, exceto os já programados, até 

indicações em contrário, com efeitos a partir da próxima Segunda-

Feira dia 16/03/2020. 

FORMAÇÕES: 

• As formações que estão a decorrer, vão permanecer asseguradas 

pelos nossos serviços, até indicações em contrário por parte das 

entidades responsáveis. 

• A Coordenação Pedagógica encontra-se em contacto com o IMT, para 

obter mais esclarecimentos sobre o poder que detém para deliberar por si 

própria medidas extraordinárias, uma vez que as formações são áreas 

com regras muito apertadas no que diz respeito à comunicação de 

alterações às mesmas, as primeiras indicações deverão surgir por parte 

do IMT para que não haja qualquer prejuízo para os nossos formandos. 

• Não serão iniciadas mais formações até que estejam restabelecidas as 

condições normais de funcionamento. No entanto, há um plano de 
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formação previsto para o mês de Abril com as habituais formações CAM 

e TVDE que será divulgado e restabelecido, caso existam inscrições e 

condições para tal. 

Podem algumas medidas, não previstas no presente comunicado virem a ser 

adotadas mediante indicações das entidades responsáveis pelo setor. 

Situações não previstas e acauteladas neste documento, serão geridas caso 

a caso. 

Lembramos que o Facebook vai ter a informação disponibilizada de forma 

pública para que seja acessível a todos a informação. 

Estas medidas estarão em vigor até dia 9 de Abril de 2020 sem prejuízo 

de possíveis alterações que venham a ocorrer, decorrentes do acompanhamento 

diário que estamos a fazer. Conforme a necessidade, utilizaremos 

preferencialmente o nosso site e Facebook de cada escola para comunicar com 

os nossos alunos e clientes. 

CONTACTOS: 

SITE GERAL: www.previsegur.pt  

Grupo Facebook para esclarecimento de dúvidas exclusivamente sobre Código 

da Estrada: https://www.facebook.com/groups/GrupoPrevisegurForum/ 

1. ESCOLA DE CONDUÇÃO PREVISEGUR 

• Telefone Fixo: 212 383 070 (tecla 1) 

• Telemóvel: 939 558 698 

• E-mail: esc.cond.previsegur@gmail.com 

2. ESCOLA DE CONDUÇÃO RIO SUL 

• Telefone Fixo: 212 383 070 (tecla 2) 

• Telemóvel: 932 402 450 

• E-mail: riosul1236@gmail.com 

3. ESCOLA DE CONDUÇÃO VILA SERENA 

• Telefone Fixo: 212 383 070 (tecla 3) 

http://www.previsegur.pt/
https://www.facebook.com/groups/GrupoPrevisegurForum/
mailto:esc.cond.previsegur@gmail.com
mailto:riosul1236@gmail.com


COMUNICADO Nº 001/2020 Inês & Filipe, Lda. 14/03/2020 

Página 5 de 5 
 

• Telemóvel: 934 026 582 

• E-mail: ec.vilaserena@gmail.com 

4. CENTRO DE FORMAÇÃO 

• Telemóvel: 934 026 582 

• E-mail: centroformacao72016@gmail.com 

A Gerência 

 

Hermínia Maria de Jesus Nicolau  

 

Luís Filipe da Silva Martins  
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