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I – CÂMARA ENTREGOU 250.300 UNIDADES DE EPI’S ÀS 

IPSS E BOMBEIROS EM 2021 

- Apoio enquadrado no PAAASE 2021 corresponde ao valor 

de 580.000€ - 

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

Coronavírus / Covid-19, com uma nova entrega na quantidade global de 18.760 unidades de 

Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e 140 litros de gel desinfetante às 26 Instituições 

Privadas de Solidariedade Social (IPSS), realizada no dia 14 de dezembro. Esta foi a nona entrega 

realizada pela CMA em 2021, a que corresponde a entrega total de 250.300 unidades de EPI, a 

que corresponde o valor global de apoio de 580.000€ 

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 (1.430 un.), luvas (8.100 pares), fatos (545 un.), 

toucas (925 un.), protetores de sapatos (940 un.), batas (710 un.), aventais (400 un.) e gel 

desinfetante (140 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. 

 

Entrega dedicada aos Bombeiros em outubro 



No final de outubro a CMA tinha já realizado uma entrega dedicada de 20.400 unidades 

de EPI às duas corporações de Bombeiros do Município de máscaras cirúrgicas (4.000 un.), 

máscaras FFP2 (400 un.), luvas (16.000 un.) e de gel desinfetante (10 litros). 

 

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. 

 

II – ABERTAS CANDIDATURAS À BOLSA DE AGENTES 

ELEITORAIS PARA AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS 2022 

Enquadrado nos atos preparatórios para as Eleições Legislativas de 30 de janeiro de 2022, 

estão abertas as inscrições para Agentes Eleitorais. Os interessados deverão submeter a sua 

candidatura à Bolsa de Agentes Eleitorais através da plataforma online disponibilizada pela 

Administração Eleitoral. 

As inscrições são válidas para qualquer Cidadão inscrito no recenseamento nacional, 

residente em território nacional, através do site www.eueleitor.mai.gov.pt/pt/. 

Considerando estes atos de elevada importância solicitamos a colaboração da 

Comunicação Social na divulgação desta importante informação. 

 
Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 
Simão Santana 

Adjunto do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


