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1. COVID-19: Apoio Extraordinário da Câmara Municipal às IPSS, no
valor de 51 mil euros
A Câmara Municipal de Ílhavo vai disponibilizar, neste início do ano, 51.000 euros num
apoio pontual e extraordinário às quatro Instituições com Estrutura Residencial para Pessoas
Idosas (Lares) sediadas no Município, à Unidade de Cuidados Continuados da Santa Casa da
Misericórdia de Ílhavo (SCMI) e à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ílhavo,
no âmbito das respostas ao combate à pandemia.
Esta opção política, à semelhança das ações implementadas em 2020, mantém o
reconhecimento público da Autarquia pelo trabalho e esforço que as Instituições despenderam
nas respostas sociais e de assistência no âmbito da COVID-19, nomeadamente as vividas no
final do último ano e no início do presente.
O impacto da pandemia, que tem vindo a agravar-se, provoca um acréscimo imprevisto de
despesas e encargos que dificultaram a gestão interna ao longo dos últimos meses,
nomeadamente com um aumento extraordinário da despesa destas instituições, por exemplo
com a aquisição de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e de produtos de higiene, limpeza
e desinfeção.
Os 51.000 euros de ajuda aos encargos com as referidas aquisições serão repartidos
pelas Instituições, em função do trabalho conjunto realizado entre a Câmara Municipal e as
necessidades sentidas pelas Entidades: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Ílhavo - 10.000,00 euros; Centro Social e Paroquial da N.ª Senhora da Nazaré - 10.000,00 euros;
Centro de Ação Social do Concelho de Ílhavo (CASCI) - 10.000,00 euros; Património dos Pobres
da Freguesia de Ílhavo (Lar S. José) - 7.000,00 euros; Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo 7.000,00 euros e Associação de Solidariedade Social da Gafanha do Carmo - 7.000,00 euros.
A Câmara Municipal continua, desta forma, a sua estreita parceria e o permanente trabalho
com todas as Associações do Município, independentemente da sua natureza, com particular
preocupação com esta Instituições pelos tempos complexos que vivem e por ter sempre
encontrado nelas parceiras de primeira linha numa lógica integrada de partilha de esforços a
bem do Município e na implementação da forte política social da Autarquia.

2. Câmara Municipal reforça Linha de Apoio “Estamos Aqui”
A Câmara Municipal de Ílhavo mantém ativa e reforça a sua linha de apoios diversificados
e de aconselhamento psicológico “Estamos Aqui”, face ao impacto que a atual situação de
pandemia da COVID-19 tem na vida dos cidadãos e das famílias e à realidade que se vive no
âmbito do estado de Emergência e do Confinamento.
“Estamos Aqui” disponibiliza, para além do apoio psicológico e de esclarecimentos sobre
a Covid-19, um serviço de ajuda na realização de compras e entrega domiciliária de bens
essenciais (alimentos, medicamentos e refeições (take away), mediante marcação.
Considerando que esta é uma crise com uma maior dimensão que a sentida em março e
abril de 2020, com maiores alterações nas rotinas diárias e com um aumento da ansiedade, esta
iniciativa tem como principal objetivo proporcionar apoio aos Munícipes, independentemente da
idade e condição, e promover o cumprimento do recolhimento domiciliário, imprescindível para
mitigar o volume exponencial do número de casos de infeção.
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O funcionamento desta Linha de Apoio é feito através do contacto telefónico 234 329 649,
disponível entre as 09h00 e as 17h30, assegurado por técnicos especializados da Autarquia. A
estes junta-se uma equipa de voluntários e a parceria institucional com o CASCI.
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