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PROGRAMA

Estamos Aqui

Aconselhamento psicológico
Apoio ao sénior
Apoio na realização das compras
segunda a sexta-feira
Horário 09:00~12:30 13:30~17:00
T 234 329 649
Atendimento assegurado por
Psicólogos, Gerontólogos, Assistentes sociais
e rede de voluntários associada.

Caro Munícipe,
Antes de mais, faço votos para que se encontre bem e de
saúde, juntamente com a Família e todos os que lhe são mais
próximos.
Dirijo-me a Si neste mês de abril, que se inicia num contexto
particularmente delicado, muito diferente do habitual,
conduzindo-nos à vivência de uma realidade que era
desconhecida até agora.
Por força das medidas
de mitigação da
pandemia de COVID
19, foram suspensas
ou adiadas todas
as atividades que
tínhamos previsto
para o mês de
abril. No entanto,
mantemos o contacto
convosco através das
nossas plataformas
comunicacionais, Site
da CMI, Facebook e
Intagram esperando
poder contar com a
Vossa companhia.
Fernando Fidalgo Caçoilo
Lembrar também que
Presidente da Câmara Municipal de Ílhavo
a Câmara Municipal
disponibiliza a linha de
apoio “Estamos Aqui”, que poderá ser utilizada pela população
para Aconselhamento psicológico, Apoio ao sénior e Apoio na
realização das compras.
Na nossa Câmara Municipal, apesar de estarmos a cumprir
os serviços mínimos, mantemos o contacto permanente
com as diferentes Instituições e Entidades do Município, por
forma a mobilizar e agilizar os recursos disponíveis, com vista
a colaborar na minimização do impacto que o Corona Vírus
possa ter no nosso território.
Para a concretização desta tarefa, o Seu contributo
é fundamental! Por isso cumpra com rigor todas as
recomendações da Direção-Geral da Saúde, para que juntos
possamos ultrapassar este desafio.
Esta batalha que enfrentamos, trará certamente novas
aprendizagens, novos paradigmas na gestão do dia a dia
de cada um e de toda a comunidade, e seguramente que
sairemos fortalecidos com a superação desta adversidade.
Conto convosco!
Um Abraço Amigo (ainda que virtual…)

