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I – AVEIRO ASSUME DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NA ÁREA SOCIAL EM 2022 

- Reunião do CLASA aprovou todos os projetos candidatados 

ao PARES 3.0 - 

No plenário extraordinário do Conselho Local de Ação Social de Aveiro (CLASA), realizado 

a 28 de abril, o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro (CMA), Ribau Esteves, informou os 

parceiros da rede social que a CMA, em consonância com os outros 10 Municípios da Comunidade 

Intermunicipal da Região de Aveiro (CIRA), irá iniciar o exercício formal da delegação de 

competências da área social apenas em 2022. 

Este período de transição até ao início do exercício das novas competências (em abril de 

2022), inicia-se desde já com trabalho com a Segurança Social e as IPSS’s, os parceiros principais 

desse processo, no sentido de preparar a operacionalização do processo com a devida qualidade, 

atendendo à sua importância, delicadeza e complexidade. 

Na mesma reunião, a CMA deu parecer positivo a todos os projetos candidatados pelas 

Associações com sede no Município de Aveiro ao PARES 3.0 - Programa de Alargamento da Rede 

de Equipamentos Sociais – 3ª Geração e que aqui divulgamos: 

- Centro Comunitário Paroquial de São Pedro de Aradas 

- CERCIAV – Cooperativa para a Educação, Reabilitação, Capacitação e Inclusão de 

Aveiro 

- Centro Social e Paroquial de Santa Eulália, Eirol 

- Centro Paroquial de São Bernardo 

- Fundação da Casa do Pessoal da Segurança Social e Saúde do Distrito de Aveiro 



- APPACDM de Aveiro – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente 

Mental 

- Santa Casa da Misericórdia de Aveiro 

- Centro Social e Paroquial de São Jacinto 

- Fundação CESDA – Centro Social do Distrito de Aveiro 

- Centro de Formação e Cultura da Costa do Valado 

- Associação de Melhoramentos de Eixo 

- Associação de Solidariedade e Ação Social – ASAS Santa Joana 

- Cárita Diocesana de Aveiro 

- Patronato de Nossa Senhora de Fátima 

 

II – CM AVEIRO ENTREGA MAIS 28.400 UNIDADES  

DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

A IPSS E BOMBEIROS 

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

Coronavírus / Covid-19, com mais uma entrega de 28.400 unidades de Equipamentos de Proteção 

Individual (EPI) e 150 litros de gel desinfetante às 26 Instituições Privadas de Solidariedade Social 

(IPSS) e às duas corporações de Bombeiros do Município, realizada esta segunda-feira, dia 03 de 

maio. 

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 (7.650 un.), máscaras FFP2 (1.900 un.), luvas (13.100 pares), fatos (845 un.), 

toucas (1.325 un.), protetores de sapatos (1.440 un.), batas (1.210 un.), óculos de proteção (200 

un.) aventais (730 un.) e gel desinfetante (150 litros). 

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

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

Funcionários. 

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 delicada e muito importante 

do Combate à Pandemia do Coronavírus / Covid-19. 

ESTAMOS JUNTOS. 

 



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

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

 


