
 

 

 

 

 

Câmara Municipal de Aveiro 

Gabinete do Presidente  

Nota de Imprensa N.º 18 de 12 de março de 2015 
 

 

I – Reforma da Ação Social do Município de Aveiro | CLASA aprova 

importante proposta da CMA 
 

 

              Realizou-se no passado dia 6 de março de 2015 uma reunião do Plenário do Conselho 

Local de Ação Social de Aveiro / CLASA, sob a presidência do Presidente CMA Eng.º Ribau 

Esteves. 

              O principal ponto da ordem de trabalhos respeitava à apreciação e votação dos 

documentos que compõem a Reforma da Ação Social do Município de Aveiro, nomeadamente, o 

Diagnóstico Social 2014, o Plano de Desenvolvimento Social 2015-2017, o Plano de Ação 2015, 

o Regulamento do Fundo de Apoio Social, o Regulamento da Habitação Social e o Regulamento 

Interno do CLASA.   

              Estes documentos propostos pela Câmara Municipal de Aveiro (CMA) são o corolário de 

um processo apresentado nas suas linhas gerais às Entidades Parceiras do CLASA em 

16SET15, colocados à sua consideração para recolha de contributos em 19JAN15, e agora 

formalmente aprovados de forma muito participada e expressiva (quatro deles por unanimidade e 

dois deles com apenas uma abstenção, numa reunião participada por 45 Entidades Parceiras). 

               O Presidente da CMA e do CLASA, na sua intervenção de introdução teceu algumas 

considerações de que se destacam as seguintes: 

- agradecimento a todas as entidades que deram sugestões, realçando a importante participação 

do CLASA, aproveitando ainda para reforçar a ideia de que importa “sermos mais capazes e 

fortes” enquanto Rede Social; 

- relativamente aos Fundos Comunitários do Portugal 2020, realçou a existência de abordagens 

profundamente inovadoras através de um conjunto de novas oportunidades de financiamento: o 



manuseamento do FEDER e do FSE em simultâneo nos Programas Operacionais Regionais, a 

possibilidade de termos um programa de Desenvolvimento Local de Base Comunitária Urbana 

(DLBC Urbana) com intervenção centrada nas comunidade económica e socialmente fragilizadas 

(em especial dos bairros sociais), os Planos Estratégicos de Desenvolvimento Urbano que 

apresentam três níveis de atuação, mobilidade urbana, qualificação urbana de edifícios e 

espaços públicos, e plano de ação integrada para as comunidades desfavorecidas (bairros 

sociais); 

- para a construção de equipamentos sociais, o financiamento do Portugal 2020 será escasso. 

Atualmente, encontra-se a ser realizado um mapeamento pela Plataforma Supraconcelhia da 

Rede Social, que pretende identificar no território as necessidades existentes ao nível da 

requalificação de equipamentos sociais, e que envolve IPSS e Municípios; 

- a prioridade do investimento no Portugal 2020 vai para as ações imateriais, geridas 

preferencialmente em redes e parcerias, nomeadamente com intervenções na promoção do 

emprego e do empreendedorismo, no combate ao abandono escolar, na elevação da qualidade 

da coesão social. 

 

              O Presidente da CMA e do CLASA realçou a exigência de uma Rede Social muito forte 

e articulada, sendo que a abordagem em rede e a parceria institucional será muito importante ao 

longo dos próximos anos no manuseamento e no aproveitamento de todos os instrumentos de 

financiamento do Portugal 2020, para que se obtenham melhores resultados na área da coesão 

social, onde as questões da empregabilidade assumem um papel muito importante.  

              Como ideia final, o Presidente do CLASA realçou ainda que a Câmara Municipal de 

Aveiro assume a coordenação deste processo, assumindo em pleno a responsabilidade da 

liderança da Rede Social do Município de Aveiro.  

              Os documentos que compõem esta Reforma da Ação Social do Município de Aveiro - 

Diagnóstico Social 2014, Plano de Desenvolvimento Social 2015-2017, Plano de Ação 2015, 

Regulamento do Fundo de Apoio Social, Regulamento da Habitação Social e Regulamento 

Interno do CLASA –, além de melhorarem as regras de funcionamento do CLASA, atualizam e 

partilham a caraterização da situação social existente, definem o planeamento e as ações a 

executar, e criam o quadro regulamentar necessário para a boa gestão e utilização do novo 

“Fundo de Apoio Social”, assim como para a boa gestão da Habitação Social da CMA.   

             A denominada “Reforma da Ação Social” vai agora ser presente à apreciação da 

Câmara e da Assembleia Municipal, perspetivando-se a sua entrada em vigor pleno, até ao final 

do primeiro semestre de 2015. 



 

II – Comemoração do Dia do RI10 | programa  
 

De 21 a 28 de março, o Regimento de Infantaria 10 (RI10) vai assinalar o Dia da 

Unidade com a realização de diferentes eventos destinados à população aveirense. Fica assim 

convidada toda a comunidade a participar e a envolver-se na comemoração desta efeméride. 

No dia 21 de março as ações vão concentrar-se no Centro Comercial Glicínias Plaza: às 

10h00 com a Torre de Multiatividades e pelas 14h00 o Balão das Tropas Paraquedistas. O 

Rossio recebe a atuação da equipa cinotécnica das Tropas Paraquedistas. 

A 22 de março o Fórum de Aveiro recebe Patrulhas de Divulgação e atuação 

cinotécnica. Na terça-feira seguinte, dia 24 de março, terá lugar o Cross das Areias que consiste 

num percurso de 16 KM pelas areias da Torreira a São Jacinto.  

No dia 26 de março será possível experimentar a Torre Multiatividades na Feira de 

Março e assistir a uma atuação cinotécnica das Tropas Paraquedistas às 15h00.  

Ainda no dia 26 de março, o Centro de Congressos de Aveiro (CCA) vai acolher o Balão 

das Tropas Paraquedistas às 16h00 e pelas 18h00 horas será apresentado o Livro “Nós 

Enfermeiras Paraquedistas” com a participação do Professor Adriano Moreira. A sessão 

decorrerá no pequeno Auditório do Centro de Congressos e tem entrada livre. À noite vai ter 

lugar o Concerto da Banda Militar do Porto no CCA, igualmente com entrada livre (sendo no 

entanto necessário fazer o levantamento do ingresso no CCA, limitado a três bilhetes por 

pessoa). 

No dia 27 de março terá lugar a Cerimónia Militar na envolvente ao Centro de 

Congressos de Aveiro, iniciando pelas 10h30 com o Balão das Tropas Paraquedistas, seguindo-

se Cerimónia Militar pelas 11h00. O dia continua com saltos de paraquedas pelas 12h00 e 

exposições da 1.ª Grande Guerra e de material das Tropas Paraquedistas.  

No último dia as ações desenvolvem-se em São Jacinto nas instalações do RI 10. O 

Regimento estará de portas abertas durante o dia todo. De manhã haverá Treino Físico Militar, 

Balão das Tropas Paraquedistas e exposição de material das tropas paraquedistas. Às 11h00 

horas haverá missa, seguida de Homenagem aos mortos. 

O almoço, no valor de 1 euro, acontecerá às 12h30. Da parte da tarde, decorrerá o 

Balão das Tropas Paraquedistas, Jogos Tradicionais e paintball. O encerramento será feito com 

saltos de paraquedas. 



Para participar nas atividades e também no almoço de 28 é necessário proceder a 

inscrição prévia, até ao dia 19 de março, junto do RI10 através do contacto: TLM:911964291, 

email-graca.lmd@mail.exercito.pt. 

Em anexo segue cartaz com o programa das atividades. 
 

 

Agradecemos toda a atenção dispensada e apresentamos os nossos melhores 

cumprimentos, 

Guilherme Teixeira Carlos 

Chefe de Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro 


