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Gabinete do Presidente 

Nota de Imprensa N.º 62, de 29 de março de 2021 

 
I – ENTREGUES 28.400 UNIDADES DE EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL AOS BOMBEIROS E IPSS 

- Câmara entregou 113.400 unidades de EPI 

no primeiro trimestre de 2021 -  

A Câmara Municipal de Aveiro (CMA) realizou entre hoje, 29 de março e a última sexta-

feira, uma nova entrega de 28.400 unidades de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 

de 150 litros gel desinfetante às duas Corporações de Bombeiros do Município e às 26 

Instituições Privadas de Solidariedade Social (IPSS). Nos três primeiros meses de 2021 a CMA 

já entregou 113.400 unidades de EPI. 

Trata-se da quarta entrega realizada pela CMA em 2021, integrada no Programa de 

Ação de Apoio à Atividade Social e Económica / Operação anti Covid-19, opção política prioritária 

que continuamos a concretizar, com um elevado investimento da CMA de 8 milhões de euros, 

23 ações, 100 medidas e uma operação especial. 

Com a preocupação de prestar auxílio às Instituições e aos Cidadãos que mais precisam 

neste momento, foram distribuídas máscaras cirúrgicas (7.650 un.), máscaras FFP2 (1.900 un.), 

luvas (13.100 pares), fatos (845 un.), óculos de proteção (200 un.) toucas (1.325 un.), protetores 

de sapatos (1.440 un.), batas (1.210 un.), aventais (730 un.) e gel desinfetante (150 litros). 

Nestas e noutras entregas 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. 

 

II – DISCUSSÃO PÚBLICA DO RELATÓRIO SOBRE 

O ESTADO DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Tem início esta quinta-feira, 01 de abril e por um período de 30 dias úteis, até 14 de maio, 

a Discussão Pública do Relatório sobre o Estado de Ordenamento do Território. 
Os interessados podem apresentar os seus contributos por escrito, em carta dirigida ao 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) ou por via eletrónica para o e-mail geral@cm-

aveiro.pt, através do modelo disponível no site do Município de Aveiro (https://www.cm-aveiro.pt/). 

Este relatório traduz a avaliação que a CMA realiza permanentemente sobre a 

concretização da sua política de ordenamento do território e urbanismo, bem como as dinâmicas 

sociodemográficas e económicas do Município. 

A presente avaliação, que incorpora já as alterações promovidas pela revisão do PDM de 

Aveiro, evidencia uma maior intensidade na reabilitação urbana, não só decorrente da forte 

dinâmica do setor do turismo como também dos incentivos fiscais que surgiram neste período e 

do esforço que tem sido feito através da reabilitação do espaço público, com obras e investimento 

da CMA por todo o Município. 

O Relatório estará disponível para consulta, a partir do dia 01 de abril, no Gabinete de 

Atendimento Integrado (GAI) da CMA, localizado no Edifício do Centro de Congressos, Cais da 

Fonte Nova ou através do site da CMA em: 

 https://www.cm-aveiro.pt/servicos/planeamento/planeamento-territorial/reot . 

 

III – PARTICIPAÇÃO PÚBLICA PARA REVISÃO 

DO PLANO DE PORMENOR DO CENTRO 

O período de Participação Pública para formulação de sugestões e apresentação de 

informações no âmbito da revisão do Plano de Pormenor (PP) do Centro (zona da Fonte Nova) 

inicia-se esta quinta-feira, 01 de abril e prolonga-se por 15 dias úteis, até ao dia 22 de abril. 



Os interessados podem apresentar os seus contributos por escrito, em carta dirigida ao 

Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA) ou por via eletrónica para o e-mail geral@cm-

aveiro.pt, através do modelo disponível no site do Município de Aveiro (https://www.cm-aveiro.pt/). 

O desenvolvimento urbano da zona de incidência do PP do Centro, o Cais da Fonte Nova 

e sua envolvente, são uma operação que recebe um balanço muito positivo, existindo, no entanto, 

várias disfunções a tratar em várias zonas deste PP, quer no que respeita aos espaços privados 

quer no que respeita aos espaços públicos, que queremos resolver com este processo de Revisão 

do PP do Centro, que definimos realizar no quadro da vigência do novo PDM. 

Os Termos de Referência estarão disponíveis a partir de dia 01 de abril, no Gabinete de 

Atendimento Integrado (GAI) da CMA, localizado no Edifício do Centro de Congressos, Cais da 

Fonte Nova ou também através do site da CMA em: 

 https://www.cm-aveiro.pt/servicos/planeamento/planeamento-territorial/pmot/planos-

de-pormenor. 

 

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

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


