
 

 
 
 
 
 

Câmara Municipal de Aveiro 

 

Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 05, de 08 de janeiro de 2021 

 
I – CÂMARA ENTREGA MAIS 18.500 UNIDADES  

DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A IPSS 

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) continua o seu trabalho prioritário de combate ao 

Coronavírus / Covid-19, com a primeira entrega em 2021 de mais 18.500 unidades de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 100 litros de gel desinfetante às 26 Instituições 

Privadas de Solidariedade Social (IPSS). 

Nestas entregas de EPI, que estão enquadradas na Ação 2 do Programa de Ação de 

Apoio à Atividade Social e Económica 2021 / Operação Anti Covid-19 (PAAASE), distribuímos 

máscaras cirúrgicas (5.650 un.), máscaras FFP2 (1.245 un.), luvas (7.700 pares), fatos (450 un.), 

toucas (940 un.), protetores de sapatos (1.040 un.), viseiras (100 un.), batas (775 un.), aventais 

(600 un.) e gel desinfetante (100 litros). 

Nesta e noutras entregas de EPI já realizadas, a CMA cuida de realizar uma distribuição 

de forma proporcional, quer à dimensão de cada Instituição em termos de Idosos beneficiados e 

de Funcionários, quer na entrega de EPI mais adequados às Instituições que têm Idosos em Lares, 

com casos de Covid-19 positivos. 

Reiteramos o agradecimento público pelo excelente trabalho em prol da Vida da Nossa 

Boa Gente, dos Dirigentes, Profissionais e Voluntários das IPSS’s e dos Bombeiros, e desejando 

que tudo corra bem na Vida das Pessoas e das Instituições, nesta fase difícil e intensa do Combate 

à Pandemia do Coronavírus / Covid-19. 

ESTAMOS JUNTOS. 

 



II – TRABALHOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA OBRIGAM 

EDP A CORTAR ENERGIA NO CENTRO DA CIDADE 

 A Câmara Municipal de Aveiro informa que este domingo, dia 10 de janeiro, das 07h00 às 

14h00, a EDP Distribuição-Energia S.A. irá proceder a um corte de energia em alguns arruamentos 

da União de Freguesia de Glória e Vera Cruz. Este corte deve-se a trabalhos de remodelação e 

conservação das redes de distribuição de energia. 

 Os arruamentos abrangidos por este corte de energia são os seguintes: 

- Av. Congresso Oposição Democrática; 

- Av. Doutor Lourenço Peixinho;  

- Rua Comandante Rocha e Cunha; 

- Rua Engenheiro Oudinot; 

- Travessa do Dispensário. 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 
cumprimentos, 

Simão Santana 
Assessor de Comunicação do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


